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П Р О Т О К О Л 

 

№ 126 

 
София, 25.06.2021 година 

 

Днес, 25.06.2021 г. от 10:02 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и Юлиян Митев - за главен секретар, съгласно Заповед № 554/18.06.2021 г. 

(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 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-609 от 22.06.2021 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и проект на акт. 

Работна група: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Агапина Иванова; Юлиян 

Митев; Радослав Наков; Грета Дечева; Юлиан Стоянов;  

Мария Ценкова; Деница Лефтерова; Светослава Маринова; Рада Башлиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 619 от 22.06.2021 г. относно: проект на Правила за работа 

на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и проект на 

правила. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

 Людмила Ненова, Александра Димитрова, Любослава Джоргова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева 

 

3. Проект на решение относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа 
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с потребители на енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

Красимира Лазарова, Людмила Ненова, Снежана Станкова, 

Виктория Джерманова, Александра Димитрова, 

Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева 

 

4. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БРИКЕЛ“ 

ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. 

Гълъбово 6280, ИЗВЪН ГРАДА. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

Марица 3“ АД, ЕИК 126526421, със седалище и адрес на управление: Република България, 

гр. Димитровград 6400, промишлена зона. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

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

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

6100, ул. „Цар Освободител“ № 42. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

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

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

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

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

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

кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, БЦ Албена, ет. 4, офис 4. 
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес 

на управление: Република България, гр. Бургас 8000, ж.к. „Победа“, ул. „Ген. Владимир 

Вазов“ № 3. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, ЕИК 819364771, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Дупница 2600, ул. „Неофит 

Рилски“ № 9. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 
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„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Велинград 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ № 1. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 
 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

 

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

проверка за спазване на изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в хода на която са установени 

нарушения на разпоредби от ЗЕУ, в частност на чл. 2, ал. 1 от  посочения закон. В тази 

връзка, с Протокол № П-39 от 26.05.2021 г., издаден от Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ), са дадени задължителни предписания с оглед предприемането на 

действия за отстраняване на констатираните нарушения. 

Предвид гореизложеното, със Заповед № З-ОХ-27 от 04.06.2021 г., в частта по т. 

I.1., на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на 

подзаконовите актове по прилагането на Закона за енергетиката (ЗЕ), уреждащи 

заявленията за издаване на индивидуални административни актове, представляващи 

административни услуги по смисъла на ЗЕУ, за съответствието им с разпоредбата на чл. 2, 

ал. 1 от ЗЕУ. 

 След обсъждане и анализ на относимите факти и обстоятелства се установи 

следното: 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА, обн. ДВ, бр. 

34 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.), проектът на нормативен акт се внася за обсъждане и 

приемане от компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, съответно 

докладът, следва да съдържат:  причините, които налагат приемането; целите, които се 

поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ 

за съответствие с правото на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от 

Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗНА, за приеманите от КЕВР 

подзаконови нормативни актове не се изисква изготвяне на предварителна оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. 

Във връзка със законово вменените й правомощия, регламентирани в чл. 21, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 60 от ЗЕ, Комисията е приела Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Наредбата), която е обнародвана в 

Държавен вестник, бр. 33 от 5.04.2013 г.  

С оглед гореизложеното и предвид даденото от ДАЕУ предписание по т. 5.1. от 

Протокол № П-39 от 26.05.2021 г., е  изготвен проект на Нредба за изменение и 

допълнение (НИД) на НЛДЕ и мотиви за неговото приемане, които са изложени по-долу в 

настоящия доклад. 

1. Причини, които налагат приемането на НИД на НЛДЕ:  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ, административните органи, лицата, осъществяващи 

публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да 

изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани 

или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на 

данните. По смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕУ, 

„обществени услуги“ са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, 

топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, 
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пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 

910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени 

потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат 

да се извършват административни услуги. Съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗЕУ,  

„административна услуга“ е: издаването на индивидуални административни актове, с 

които се удостоверяват факти с правно значение; издаването на индивидуални 

административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или 

задължения; извършването на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; консултациите, представляващи 

законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен 

режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на 

административен акт или с извършване на друга административна услуга, както и 

експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато 

нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на 

държавен орган или от овластена организация. 

 Предвид горното, описаните в Наредбата производства представляват 

административни услуги по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗЕУ, което налага привеждането 

им в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ.  

След разглеждане и анализ на необходимите изменения и допълнения на Наредбата 

се установи, че същите не са в такава степен многобройни и важни и не налагат отмяна и 

приемане на изцяло нова НЛДЕ, като е достатъчно отразяването им в действащата такава. 

В допълнение, в Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., в чл. 10, ал. 6 се прави следното 

изменение и допълнение: изразът „чл. 38, ал. 3, т. 3 и ал. 6.“ се заменя с израза „чл. 38, ал. 

3, т. 4, ал. 5 и ал. 6.“, с което се отстранява неточност на препращаната разпоредба. 

2. Целите, които се поставят:  

С проекта на НИД на НЛДЕ се цели привеждането на акта в съответствие с 

изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ. В тази връзка отпада изискването лицата, които 

подават заявление за издаване, допълване, прекратяване и продължаване на срока на 

лицензията, както и за разрешаване на предвидените в НЛДЕ сделки, да посочват 

седалище и адрес на управление, тъй като тези данни са публични и налични в Търговския 

регистър, поради което следва да се събират служебно от администрацията на КЕВР. 

Предлага се създаването на нова алинея към чл. 11, която регламентира начина на 

предоставяне и използване на информация, документи и данни, които са достъпни в 

публичен регистър или които вече са били предоставени на Комисията по 

законоустановения ред.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Прилагането на проекта на НИД на НЛДЕ не е обвързано с разходи за държавния 

бюджет.  

4. Очаквани резултати от прилагането:  

В резултат от приемането на проекта на НИД на НЛДЕ Наредбата ще бъде 

приведена в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ. С акта ще се създадат 

условия и предпоставки за намаляване на административната тежест чрез редуциране на 

обема на изискуемите документи в административните производства, които се развиват 

пред КЕВР. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на НИД на НЛДЕ не въвежда норми от правото на 

Европейския съюз.  

При одобряване на предложения проект следва да бъде проведена процедура в 

съответствие с разпоредбите на ЗНА, на Административнопроцесуалния кодекс и на ЗЕ. 

Проектът на НИД на НЛДЕ следва да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР, 

ведно с доклада, съдържащ мотивите, както и на Портала за обществени консултации. 

Необходимо е да бъде проведено обществено обсъждане на проекта, като на 
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заинтересованите лица бъде предоставен подходящ срок за изразяване на становища и 

предложения по проектите.  

Следва да се отбележи, че с Протокол № П-39 от 26.05.2021 г. от Държавна агенция 

„Електронно управление“ са регламентирани конкретни срокове за изпълнение на 

задължителните предписания. В тази връзка, както и с оглед характера на измененията и 

допълненията, предвидени в проекта на НИД на НЛДЕ, а именно: намаляване на 

административната тежест за заявителите на административни услуги, е необходимо да 

бъде проведена процедурата, предвидена в чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА, съгласно която 

Комисията може да определи друг срок за провеждане на обществени консултации на 

проекта на Наредбата, но не по-кратък от 14 дни. 

Във връзка с необходимостта от провеждане на обществено обсъждане на проекта 

на НИД на НЛДЕ следва да се отчете фактът, че с Решение № 325 на Министерски съвет 

от 14.05.2020 г., считано от 14.05.2020 г., е обявена извънредна епидемична обстановка на 

територията на Р България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и 

съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. С Решение 

№ 426 на Министерския съвет от 26.05.2021 г. извънредната епидемиологична обстановка 

в Р България е удължена до 31.07.2021 г. Предвид усложнената епидемична обстановка в 

Р България КЕВР е приела решение по т. 8 от Протокол № 175 от 05.08.2020 г. за реда за 

провеждане на обществени обсъждания и открити заседания за срока на обявената 

извънредна епидемична обстановка, което следва да се съобрази при провеждане на 

общественото обсъждане на проекта на Наредбата. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. Извършена е проверка за спазване на изискванията на 

Закона за електронното управление от Държавна агенция „Електронно управление“, в 

резултат на която са констатирани несъответствия с дейността на Комисията със ЗЕУ, 

поради което са дадени задължителни предписания за предприемане на действия за 

отстраняване на констатираните нарушения. Едно от задължителните предписания на 

Държавна агенция „Електронно управление“ е да се предприемат необходимите действия 

за съобразяване на дейността на Комисията с чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ. Това е разпоредба, според 

която административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и 

организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са 

длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните. Поради тези 

причини е сформирана работна група, която да извърши преглед на подзаконовите 

нормативни актове по прилагането на Закона за енергетиката, с оглед привеждането им в 

съответствие с тази норма на ЗЕУ. 

В хода на работата е установено, че единствено в НЛДЕ има норми, според които 

лицата, които подават заявления за издаването на различни административни актове от 

Комисията, трябва да посочват седалището и адреса на управление. Това е информация, 

която може да бъде служебно проверена от вписванията в Търговския регистър. По тези 

причини е подготвен проект на НИД на НЛДЕ. Измененията, които се предвиждат, са 

само в разпоредбите от НЛДЕ, изискващи посочване на седалище и адрес на управление. 

Това задължение е заличено, като остава изискване само за лицата с регистрация по 

законодателството на друга държава членка на ЕС, която е еквивалентна на регистрацията 

на Търговския закон, тъй като поради спецификите на нормите на търговското 

законодателство в различните държави, са трудно проследими регистрите и данните, 

които са задължителни за вписване в тези регистри. 

Има изменение и на разпоредбите, които предвиждат задължително прилагане на 

годишни финансови отчети от заявителите и одиторския доклад в тази връзка. 

Изменението е, че те се изискват като приложения към съответните заявления, само в 

случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

Друга норма, която съдържа проектът на НИД на НЛДЕ, е една заключителна 
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разпоредба, с която в Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия се 

препраща към точната разпоредба, т.е. коригира се препращаща разпоредба. 

Проектът на НИД на НЛДЕ е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗНА като 

форма. Посочени са причините, които налагат приемането на изменението, целите, 

финансови и др. средства, ако са необходими, очакваните резултати. 

За да бъдат изпълнени изискванията на ЗЕ и ЗНА, следва от процедурна гледна 

точка проектите да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията и на Портала 

за обществени консултации, както и да бъде проведено обществено обсъждане. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 60 от Закона за енергетиката, 

чл. 26 от Закона за нормативните актове, и съответните разпоредби от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да приеме проект на НИД на НЛДЕ;  

3. Да насрочи обществено обсъждане на проекта по т. 2, което да се проведе по 

реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., по т. 8, на Комисията за енергийно 

и водно регулиране; 

4. Датата и часът на общественото обсъждане да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

5. Да публикува проекта по т. 2, ведно с доклада, на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени консултации; 

6. Да определи 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с 

публикувания проект по т. 2 след провеждане на общественото обсъждане, както и 

същия срок за публична консултация на Портала за обществени консултации. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят отбеляза, че като 

приложение към доклада е представен проект на НИД на НЛДЕ, предложен от работната 

група. 

 И. Н. Иванов насрочи провеждането на обществено обсъждане на 30.06.2021 г. от 

10:00 часа в залата на ІV етаж в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 60 от Закона за енергетиката, 

чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 43, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,  

Комисията  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

2. Приема проект на НИД на НЛДЕ;  

3. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на НИД на НЛДЕ по 

т.2 на 30.06.2021 г. от 10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

4. Общественото обсъждане по т. 3 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

5. Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за 

виртуално участие в общественото обсъждане на проекта на НИД на НЛДЕ 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни 

органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на 

потребителите.  

6. Проектът на НИД на НЛДЕ по т. 2, ведно с доклада, да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за 

обществени консултации; 

7. Датата и часът на обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет 
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страницата на Комисията.  

8. Определя 14-дневен срок след провеждане на общественото обсъждане за 

предложения и становища във връзка с публикувания проект по т. 2. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

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

Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно Проект на Правила за работа на 

организиран борсов пазар на природен газ от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.) е създадена нова т. 42 в чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), с която се регламентира правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ (ПРОБППГ, Правила) по предложение на оператора на борсовия пазар. 

Предвид подадено от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-48 от 

22.07.2020 г., с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 18.03.2021 г. дружеството е представило 

актуализирани Правила. 

Със Заповед № З-Е-52 от 23.03.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група, която да извърши преглед и анализ на представените ПРОБППГ и в тази 

връзка да изготви доклад и проект на решение. С оглед изпълнение на поставените задачи 

са разгледани и анализирани постъпилите с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 18.03.2021 г. Правила, 

предложени за одобряване от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Изготвеният проект на ПРОБППГ, както и докладът, съдържащ мотивите към него, 

са приети от КЕВР с решение по Протокол № 85 от 10.05.2021 г., т. 2. В изпълнение на чл. 

26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 14 от ЗЕ, посочените документи са 

публикувани на интернет страницата на Комисията и на Портала за обществени 

консултации на 10.05.2021 г., като на 18.05.2021 г. е проведено обществено обсъждане със 

заинтересованите лица. В общественото обсъждане са взели участие представители на 

заявителя, както и на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород (АТППГВ). Изразените по време на 

общественото обсъждане становища от заинтересованите лица – АТППГВ и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД,  са представени в писмен вид в КЕВР с писма с вх. № вх. № Е-12-

00-266 от 01.06.2021 г. и с вх. № № Е-15-45-26 от 02.06.2021 г. В определения от КЕВР 14-

дневен срок са постъпили писмени становища и от следните заинтересовани лица: с вх. № 

Е-15-20-19 от 01.06.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД и с вх. № Е-15-01-1 от 09.06.2021 г. от 

„Овергаз Инк.“ АД. С писма с вх. № Е-15-45-26 от 09.06.2021 г. и с вх. № Е-15-01-1 от 

14.06.2021 г. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е представило предложения за промени в проекта 

на ПРОБППГ. 

В 30-дневния срок за обществени консултации, изтекъл на 09.06.2021 г., на 

Портала за обществени консултации не са постъпили становища от заинтересованите 

лица.  

Постъпилите становища и предложения по проекта на ПРОБППГ, както и 

подробни мотиви във връзка с тях, са изложени в съгласувателна таблица – приложение 

към настоящия доклад. 

Предвид горното и след обсъждане и анализ на относимите факти и 

обстоятелства се установи следното: 
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1. Причини, които налагат приемането на ПРОБППГ: 

Според чл. 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 312/2014, за определянето на 

пределната продажна цена, пределната покупна цена и среднопретеглената цена 

съответните сделки се извършват на платформи за търговия, които са предварително 

определени от оператора на преносната система и одобрени от националния регулаторен 

орган. В тази връзка с решение по Протокол № 209 от 29.11.2019 г., по т. 1, КЕВР е 

одобрила платформата за търговия с природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Със 

същото решение КЕВР е определила „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за оператор на тази 

платформа, като дружеството самостоятелно приема правила за неговата работа, които 

търговските участници следва да спазват. Според чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗЕ дейността 

организиране на борсов пазар на природен газ подлежи на лицензиране, като съгласно 

дефиницията в § 1, т. 71 от Допълнителни разпоредби на ЗЕ „оператор на борсов пазар“ е 

лице, притежаващо лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ. Съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 42 от ЗЕ КЕВР одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ по предложение на оператора на организирания борсов пазар на природен 

газ. В тази връзка и с оглед изпълнение на горепосоченото правомощие, е необходимо 

Комисията да одобри правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

2. Целите, които се поставят:  

С проекта на ПРОБППГ се цели да се създаде сигурност в обществените 

отношения, възникнали в резултат на търговия с природен газ на организиран борсов 

пазар, като КЕВР одобри правила, чрез които се регламентират правата и задълженията на 

търговските участници, както и на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.  

В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, проектът на ПРОБППГ е структуриран 

систематично в шест отделни глави, в които са регламентирани организацията на 

дейността, правата и задълженията на всички търговски участници и на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД във връзка с участието им, респективно с оперирането на борсовия пазар на 

природен газ в следните направления: сегмент за предлагане на спот продукти 

(краткосрочен сегмент); сегмент за предлагане на дългосрочни продукти (дългосрочен 

сегмент); сегмент за реализиране на програма за освобождаване на газ (GRP сегмент); 

сегмент за предлагане на брокерски услуги. В проекта на ПРОБППГ се съдържат и 

правила за сетълмент и правила за поведение при търговия на платформата за търговия, 

оперирана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, които смислово са обособени в отделни глави. 

Глава първа от проекта на ПРОБППГ „Общи принципи“ се състои от чл. 1 – чл. 20. 

В тази глава е представена компанията и са уредени организиране на пазара на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, правна и регулаторна рамка. 

Глава втора „Приемане на членове на „Газов Хъб Балкан и достъп до услуги“ 

включва от чл. 21 до чл. 40. С тази глава се установяват условията за членство; прием на 

членове и non-trading users (крайни клиенти, купуващи газ от регистрирани членове) на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД; технически достъп до платформата за търговия на природен газ; 

допускане на търговци; процедурни правила и условия за заплащане на приложимите 

такси. 

Глава трета „Продукти и сегменти“ се състои от чл. 41 – чл. 51 и регламентира: 

търгуеми продукти; пазарна зона; пазарни сегменти; управление на офертите в случай на 

технически неизправности; физическо уреждане (сетълмент) и изменение на количество 

по уведомление за сделка; формиране на цени; отмяна на сделки; физическо изпълнение 

на сключените сделки; финансови услуги и механизми за управление на кредитния риск. 

Глава четвърта „Общи условия за услугите“ на проекта на ПРОБППГ се състои от 

чл. 52 – чл. 70 и регламентира: пазарна дейност; използване на технически системи; 

използване на пазарни данни; отговорност и юрисдикция; разни; въвеждане на 

ограничителен режим/временно ограничаване на снабдяването с природен газ. 

Глава пета „Кодекс на поведение“ на ПРОБППГ се състои от чл. 71 – чл. 93 и 

включва: преамбюл; обхват на приложение; определения; правила на поведение при 
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търговия на платформата за търговия, оперирана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД; поведение 

на членовете на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и упълномощените търговци към клиенти трета 

страна; инструкции, информация и санкции; пазарен надзор. 

Глава шеста „Докладване по REMIT на организиран пазар“ регламентира видовете 

услуги във връзка с предоставянето/докладването на данни от „Газов Хъб Балкан“ 

относно търговските сделки на всеки клиент (пазарен участник) с оглед спазване на 

задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1227/2011.  

Към проекта на ПРОБППГ са представени следните приложения: определения; 

споразумение за членство; регистрационна форма; краткосрочен сегмент; дългосрочен 

сегмент; Общи условия към Правилата за работа на платформата за търговия при участие 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които уреждат правата и задълженията на страните, 

възникващи в резултат на сключени сделки за покупко-продажба на природен газ на 

краткосрочния сегмент на платформата за търговия, оперирана „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

чрез софтуерния продукт Trayport Joule, в случаите, когато страна по сделката е 

„Булгартрансгаз“ ЕАД в качеството му на оператор на преносна система. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на ПРОБППГ не е обвързано с разходи за държавния бюджет.  

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Приемането и прилагането на ПРОБППГ като резултат ще доведе до яснота и 

сигурност в отношенията между търговците участници, както и между тях и „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД в качеството му на оператор на организиран борсов пазар на природен газ. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на ПРОБППГ е съобразен с нормите на ЗЕ, които въвеждат изисквания на 

Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година 

относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 

2003/55/ЕО. Проектът е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014 г. 

като предвижда на оперираната от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД платформа за търговия, в 

частта сегмент за краткосрочна търговия, стандартизирани продукти, да могат да търгуват 

оператори на преносни системи с цел извършване на действия по балансиране.  

Проектът на ПРОБППГ е съобразен и с изискванията на Регламент (ЕС) № 

715/2009 от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за 

природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005, според които е необходимо да 

бъдат подпомагани ефикасната търговия с газ и конкуренцията, както и механизмите за 

разпределение на капацитет и процедурите за управление на претоварването да улесняват 

развитието на конкуренция и ликвидна търговия с капацитет и да са съвместими с пазарни 

механизми, в това число спот пазари и борси. 

Проектът на ПРОБППГ е съобразен и с изискванията на Регламент (ЕС) № 

1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на 

енергийния пазар на едро (REMIT), за докладване към Агенцията за сътрудничество 

между регулаторите на енергия на изискуемата информация и прилагане мерки за 

наблюдение с цел избягване на търговия с вътрешна информация и предотвратяване на 

опити за пазарна манипулация. Проектът предвижда „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да предлага 

на своята интернет страница Споразумение за докладване на данни за сделките с 

енергийни продукти на едро, извършвани на организирания пазар, опериран от „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 1348/2014 за прилагане на чл. 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 

1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия 

по отношение на докладването на данни. Предвид разпоредбите на чл. 6, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 1348/2014, при поискване от страна на член на „Газов Хъб Балкан“ или 

участник на платформата за търговия, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предлага Споразумение за 

докладване и Споразумение за предоставяне на данни. Информация относно параметрите 

на услугите по докладване и предоставяне на достъп до данни за докладване, както и 

споразуменията за предоставяните услуги, свързани с прилагане на REMIT ведно с 
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ценовата листа на услугите, са публикувани на интернет страницата на дружеството. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Изготвеният Проект на Правила на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

и докладът, който съдържа мотивите към него, са приети от КЕВР с решение по Протокол 

№ 85 от 10.05.2021 г., т. 2. В съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 

14 от ЗЕ, посочените документи са публикувани на интернет страницата на Комисията и 

на Портала за обществени консултации. На 18.05.2021 г. е проведено обществено 

обсъждане със заинтересованите лица, в което са взели участие представители на 

заявителя, на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на Асоциация на търговците и производителите на 

природен газ и водород. Същите са изразили становища по време на общественото 

обсъждане, като са представили и писмени такива в определения от КЕВР 14-дневен срок.  

Ремзи Осман влезе в залата. 

А. Иванова отбеляза, че в същия срок са представени становища от „Булгаргаз“ 

ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е представило предложения за 

промени в проекта на ПРОБППГ във връзка с проведеното обществено обсъждане. 

В 30-дневния срок за обществени консултации, изтекъл на 09.06.2021 г., на 

Портала за обществени консултации не са постъпили становища от заинтересованите 

лица. 

Постъпилите становища и предложения по проекта на ПРОБППГ, както и 

подробни мотиви във връзка с тях, са изложени в съгласувателна таблица – приложение 

към настоящия доклад. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да 

вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да одобри проекта на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД;  

3. Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД да бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят попита постъпил ли е 

проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар от оператора на втората 

газова борса. 

А. Иванова отговори, че е постъпил и върви производство по одобряване на 

правилата. Във връзка с проведеното обществено обсъждане са постъпили становища от 

заинтересованите лица, включително от оператора на газопреносната мрежа, който 

изразява становище, че Правилата на тази борса следва да бъдат съгласувани 

предварително с него, преди да бъдат одобрени от Комисията, във връзка с което е 

подготвено писмо до борсата за организиране на действия. 

И. Н. Иванов каза, че в един и същи ден са били разгледани правилата ан двете 

борси. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно Проект на Правила за работа на организиран борсов 

пазар на природен газ от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД;  

2. Одобрява проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен 
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газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД;  

3. Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД да бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-537 от 04.06.2021 г във 

връзка с подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 16.06.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 

ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-59 от 01.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 

06.04.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е изискано да представи 

следните допълнителни данни и документи: доказателства за представителната власт на 

адвокат Катерина Новакова съгласно изискванията на чл. 3, ал. 5 от НЛДЕ (пълномощно с 

нотариално заверен подпис на лицето, представляващо по закон заявителя); данни за 

източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези 

източници; доказателства за притежаваните материални ресурси, включително 

доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на 

дейността, в т.ч. техническа спецификация; прогнозни счетоводни баланси, отчети за 

приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по 

години; предварителен счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и паричен поток за 

2020 г.; щатно разписание и документи, удостоверяващи трудовоправната обвързаност на 

лицата от персонала със заявителя (трудови договори и справка от Национална агенция по 

приходите за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). С 

писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 16.04.2021 г., от 27.04.2021 г. и от 28.04.2021 г.  заявителят е 

представил изисканите данни и документи. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 25.05.2021 г. и от 28.05.2021 г. „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД е представило допълнителни данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-537 от 04.06.2021 г., приет с решение по Протокол № 111 от 09.06.2021 г. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.06.2021 г. 

е проведено открито заседание. На откритото заседание са присъствали представители на 

дружеството, които са заявили, че са съгласни с констатациите и анализите, съдържащи се 

в доклада, като са изразили становище по съдържанието на проекта на Правила за работа с 
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потребителите, предложен в доклада. Писмено становище в тази връзка дружеството е 

представило с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 18.06.2021 г., в което са направени конкретни 

предложения за изменения в проекта на Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги (Правилата). По отношение на определението „клиент“ „Мет Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД счита, че е твърде общо, тъй като включва и лица, които купуват природен 

газ от дружеството на борсата, а Правилата ще засягат единствено „потребители на 

енергийни услуги“ по смисъла на § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ, 

т.е. само крайни клиенти. В тази връзка предлага този текст да отпадне или да бъде 

заменен със следния текст: „Като потребители на услугите, предоставяни от „Мет 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, следва да се считат лицата по смисъла на § 1, т. 41б от 

ДР на ЗЕ, обвързани с МЕТ чрез двустранен договор за покупка на природен газ или 

които са в процес на преговори за сключване на такъв договор.“ Предвид определението в 

§ 1, т. 27г от ДР на ЗЕ, според което „краен клиент“ е клиент, който купува природен газ 

за собствено ползване, Комисията приема за обоснована предложената редакция.  

На следващо място дружеството посочва, че при сключването на всеки 

индивидуален договор дружеството не следва задължително да предоставя на клиента 

екземпляр от тези Правила, а това да става по преценка на търговеца, тъй като това не е 

задължение, регламентирано в ЗЕ, като законът изисква единствено те да бъдат 

предоставени на публично място, с цел да бъдат узнати от клиентите. Предвид чл. 38в, ал. 

3 от ЗЕ, според който правилата за работа с потребители се одобряват от Комисията, 

публикуват се в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет 

страницата на лицензианта и влизат в сила след публикуването им, Комисията счита, че 

предложението е обосновано.  

Дружеството предлага да отпадне изискването за създаване и поддържане на 

информационна база данни за всички сключени договори с клиентите, тъй като това не 

касае условията за работа с потребители на енергийни услуги, а вътрешната организация 

на работата на дружеството. Предвид правомощията на Комисията по чл. 22, ал. 1, т. 2 от 

ЗЕ да разглежда жалби на клиенти срещу доставчици на природен газ, свързани с 

изпълнението на задълженията им по този закон, както и по чл. 76, ал. 4 от ЗЕ текущо да 

контролира съответствието на изпълнението на лицензионната дейност с условията на 

лицензията, в т.ч. изпълнението на задълженията за съхраняване и предоставяне на 

информация на Комисията и проверки на основателността на жалби и сигнали срещу 

енергийните предприятия, включително за договорни нарушения и прекъсване на 

снабдяването с природен газ, предложението не е обосновано.  

Предлага се да отпадне разпоредбата относно осигуряване на клиентите на широк 

избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са 

справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление. Излагат се мотиви, че 

разпоредбата преповтаря чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ и се отбелязва, че в писмените договори са 

изрично предвидени различни начини и методи на плащане, съобразени с всеки конкретен 

случай, включително с кредитния риск на купувача на природен газ, като се има предвид, 

че дружеството няма битови клиенти. С оглед по-добра информираност и защита на 

правата и интересите на потребителите, Комисията приема за обосновано в Правилата да 

се съдържа изискването на чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

Предлага се да отпадне изискването дружеството да разполага с център за работа с 

клиенти в неговата структура, тъй като то няма битови клиенти и в тази връзка счита, че 

няма нужда да се създава и поддържа такъв център. Според дружеството крайните 

клиенти на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД не са съсредоточени в един регион 

или населено място, поради което само един център за работа с клиенти не би бил удобен 

за всички клиенти. Освен това излага твърдение, че в закона няма изрично изискване за 

поддържане на център за работа с клиенти от търговците на енергия. Счита, че подобно 

поддържане е и икономически необосновано. В чл. 38г от ЗЕ е предвидено, че 

енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват 

центрове за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и 
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за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ 

всеки клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да 

избира доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран 

доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ „доставка“ е продажбата, 

включително препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този смисъл, 

търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ на 

всеки клиент - битов или стопански, присъединен към газопреносна или разпределителна 

мрежа. С оглед изложеното Комисията счита, че търговците на природен газ следва да 

осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа с тях, 

които да съответстват на нуждите на техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 38г 

от ЗЕ. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното:  

I. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-18 

от 30.03.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ 

дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се 

издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността 

не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава 

лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е 

обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е 

отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в 

който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210315165624 от 15.03.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

204656662, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, 

офис 23. Прокурист на дружеството е Петър Петров Филдишев. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има следния предмет на дейност: 

търговия и доставка на електроенергия, търговия и доставка на газ чрез местни 

тръбопроводи, дистрибуция на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, търговия на 

едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти, след получаване на лиценз, 

когато това е приложимо, неспециализирана търговия на едро; търговско 

представителство; участие в други дружества, както и всякакви други дейности в страната 

и чужбина, които не са забранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 195 590 лева, разпределен в 19 559 

поименни акции, с номинална стойност 10 лева. Капиталът е изцяло записан от 

едноличния собственик на капитала на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД – МЕТ 

Холдинг АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на 

конфедерация Швейцария. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има едностепенна 

система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: 

Клаус Рейниш – председател, Дьорд Домокош Варга – заместник-председател и Камен 

Енчев Ивчев – изпълнителен директор. Дружеството се представлява от всеки двама 

членове на Съвета на директорите, действащи заедно, или от прокуриста Петър Петров 

Филдишев, действащ винаги заедно с когото и да било от членовете на Съвета на 

директорите. 

Видно от горното, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД e търговец по 
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смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон. 

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите и от 

прокуриста на дружеството, същите не са лишавани от правото да упражняват търговска 

дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството. Изпълнителният директор и прокуристът на дружеството, в 

качеството си на негови представители,  са декларирали, че „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и 

не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не 

му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни и 

декларация. В допълнение е представено Удостоверение с изх. № 20210324154742 от 

24.03.2021 г. от Агенция по вписванията за липса на текущо производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със 

следните аргументи: 

Дружеството посочва, че десетгодишният срок на лицензията е необходим с оглед 

реализацията на бизнес концепцията на фирмата за търговия с природен газ в България. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД заявява, че намеренията на дружеството да 

запази и развие своята дейност, са в съответствие с отваряне на свободния пазар на 

природен газ и изискванията на европейските регламенти и директиви по отношение 

либерализирането на пазара на природен газ в страната и региона. Дружеството счита, че 

вече са налице положителните въздействия от разрастването на пазара и ефектите на 

конкуренцията в предлаганите продукти и услуги, както и ръст на продажбите. Освен това 

заявителят допуска, че ще се усъвършенстват разпоредбите на пазарната регулация и 

нормативи за постигане необходимата ликвидност и сигурност на пазара на природен газ 

в страната и в региона с оглед постоянното разширяване на портфолиото на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. Поради това „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД счита, че 

предлаганият срок би осигурил реализация както на средносрочните, така и на 

дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез гарантиране на стабилен 

паричен поток и естествени стимули за дългосрочно инвестиране в страната. 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на 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. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е заявило, че предвижда да извършва 

дейността „търговия с природен газ“ в офис, а именно: гр. София, п.к. 1404, бул. 

„България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 23. В тази връзка е представило копие на 

договор, сключен на 10.07.2017 г. между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и 

„Каза Шик“ АД за наем на помещение. Дружеството е заявило, че офисът е оборудван с 

хардуерни конфигурации 5 бр. модел лаптоп HP Elitebook, офис мебели и техника, както и 

средства за комуникация, в подкрепа на което е  представило фактури на обща стойност 

(…) лв. с ДДС.  
„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 
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използват за търговия с природен газ, както следва: операционна система Microsoft 

Windows 10; сървъри (…); антивирусна защита (…). Дружеството посочва, че използва 

версия на електронна поща Microsoft Outlook for Office 365 и сървър за електронна поща 

(…). В тази връзка е представенo копие на договор от 01.01.2019 г. между „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД и (…) за предоставяне на услуги. „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД посочва, че разполага с тройна връзка към интернет с оптичен кабел, 

меден проводник, както и безжична интернет връзка от трима различни доставчици, като 

връзките чрез оптичен кабел и меден проводник са по различни трасета. В тази връзка 

дружеството е представило копие на заявление-договор от (…) между „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД и (…) за предоставяне на електронни съобщителни услуги; 

копие на договор от (…)  между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и (…) за 

предоставяне на телекомуникационни услуги и копие на договор от (…) между „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и (…) за предоставяне на мобилни услуги. 

 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е предоставило информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговията с природен газ. Дружеството е посочило, че има достъп до 

следните информационни системи: специален софтуер (с постоянен достъп и следене на 

пазара, търгуваните количества на сегментите на платформата за търговия на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД и на регионалните пазари); регионалната платформа за резервиране на 

капацитети за пренос (RBP); платформата за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД (CDP); система за търговия и управление на риска (…); приложение за управление 

на клиентско портфолио (CRM). CRM платформата на „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД е интернет базирано приложение за подаване на заявки от клиенти за 

доставка на количества природен газ. В тази връзка е представено описание на 

платформата, съдържащо указания за клиентите за нейното използване. 

 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е посочило, че към настоящия момент 

извършва сделки чрез системата за борсова търговия на природен газ на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, както и че осъществява информационен обмен чрез системите на 

дружеството и на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството е член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

на платформата за търговия Tryport Joule, като е осигурило и гарантирало пред „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, че притежава разрешителни, права на собственост и лицензионни 

договори за всички конфигурации, хардуер и софтуер, необходими за търговия с 

природен газ на тази платформа. В тази връзка е представена кореспонденция между 

дружеството и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, от която е видно, че средствата за осъществяване 

на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на 

системата за борсова търговия Tryport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, 

минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на 

изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по 

отношение на обмен на данни между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД  посочва, че от 02.01.2020 г. заявителят има 

успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Дружеството е посочило, че е ползвател на газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД с действащи договори: договор № (…) за достъп и пренос на 

природен газ по газопреносните мрежи, договор № (…) за покупко-продажба на природен 

газ за балансиране, договор № (…) за ползване на виртуална търговска точка. 

Дружеството е изпълнило изискванията на оператора на газопреносната мрежа за 

информационно и комуникационно осигуряване и е получило достъп до платформата за 

търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представена 

кореспонденция между заявителя и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо с изх. № БТГ-24-00-

568-(1) от 11.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че на основание цитираните по-

горе договори, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е получило достъп до 

информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки и коригиращи заявки; 

подава информация необходима за разпределението на количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 
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22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; достъп до услуги, свързани с 

виртуална търговска точка; получава данни за закупен капацитет; оперативни данни за 

преминали количества; информация за разпределение на количества на пунктове за 

предаване/приемане; информация за балансовия статус; месечни отчети за представени 

услуги.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило схема на управленската и 

организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, както и трудови 

договори. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии, копия 

на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на 

членовете на управителния орган и персонала за извършване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

Видно от представената информация всички членове на Съвета на директорите 

имат професионален опит на ръководни позиции в енергийни дружества и борси за 

търговия в областта на търговията с природен газ в Европа и извън нея. В дейността на 

дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са четирима служители, 

съгласно сключени с тях трудови договори – директор „Търговия с природен газ“, 

директор „Портфолио Мениджмънт“, ръководител „Стратегическо планиране“ и експерт 

„Търговия с природен газ“, видно от 4 бр. справки за приети уведомления по чл. 62, ал 5 

от Кодекса на труда от Национална агенция за приходите. От представените документи е 

видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността 

„търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.  

Дружеството е декларирало, че извършва търговия с природен газ на енергийните 

пазари в България и Гърция, като изтъргуваните обеми за 2020 г. са над 2500 GWh. За 

2020 г. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е активен участник на електронната 

платформа на „Газов Хъб Балкан“ЕАД на краткосрочния сегмент, като е участвало в над 

37% от всички сделки и е изтъргувало над 33% от общият обем природен газ. „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е търговско дружество, което е специализирано в 

различни сегменти на енергийните пазари и е част от групата от най-големите частни 

енергийни дружества в Европа с дейности в областта на природния газ, енергетиката и 

петрола, фокусирана върху търговията на едро, търговията и продажбите на много стоки, 

както и енергийната инфраструктура и индустриалните активи. „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД притежава лицензия за търговия на едро с природен газ в Гърция. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 

ЕАД е видно, че дружеството отчита загуба от 528 хил. лв. за 2018 г., печалба от 2028 хил. 

лв. за 2019 г. и (…) в размер на (…) хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството 

нарастват от 18 132 хил. лв. през 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Основен дял в 

реализираните приходи имат приходите от продажба на стоки, които са 18 118 хил. лв. за 

2018 г. и се увеличават на (…) хил. лв. през 2020 г. Структурата на общите приходи 

включва още приходи от услуги и финансови приходи. Общите разходи на дружеството 

нарастват от 19 011 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г., като основен дял има 

балансовата стойност на продадените стоки. Структурата на общите разходи включва още 

разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонал; финансови и други. 
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Общата сума на активите на дружеството нараства от 12 098 хил. лв. за 2018 г. на 

(…) хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 87 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. 

лв. за 2020 г. Текущите активи нарастват от 10 661 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 

2020 г. 

Записаният капитал е в размер на 50 хил. лв. за 2018 г. и 2019 г., като се увеличава 

на (…) хил. лв. за 2020 г. Собственият капитал на дружеството се увеличава от -718 хил. 

лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 24 хил. лв. за 2019 

г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 10 626 хил. лв. за 2018 г. на 

(…) хил. лв. за 2020 г. 

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления 

са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от 

търговски контрагенти и други. Плащанията са свързани с търговски контрагенти, 

трудови възнаграждения, данъци върху печалбата и други. При инвестиционната дейност 

има плащания през 2019 г. и 2020 г. По отношение на финансовата дейност има 

постъпления, свързани с предоставени заеми и са извършвани плащания по получени 

заеми, от положителни и отрицателни валутни курсове, дивиденти и други. Паричните 

наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от -8,25 за 2018 г. на 7,71 за 2019 г. и достига (…) за 2020 г., което 

означава, че след 2018 г. дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 

0,84 за 2018 г. на 1,05 за 2019 г. и достига (…) за 2020 г., което означава, че дружеството е 

имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност за периода е 0,06 за 2018 г., 0,09 за 2019 г. и 

(…) за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството (…)…... Предвид стойностите на 

горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-

икономическо състояние на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД може да се 

определи като добро към края на 2020 г. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, ще бъдат приходи и печалба от търговската дейност на 

дружеството, а именно търговия и доставка на природен газ. „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България “ ЕАД е представил издадени от (…) банково удостоверение № (…) за 

поддържане на разплащателна сметка и разполагаемост по нея в размер над (…) лв. и № 

(…) за открита банкова сметка за обезпечаване на плащания по търговските сделки с 

природен газ в България, наличността по която към 29.03.2021 г. е сума, надвишаваща (…) 

лева. С удостоверението банката поема ангажимент да предоставя на КЕВР информация 

относно оборотите и салдото по посочената банкова сметка. Заявителят има сключени 

действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос, за покупко-продажба на 

природен газ за балансиране и за достъп до средствата за електронна комуникация с 

ползвателите на мрежата чрез CDP. Съгласно клаузите на договорите, дружеството има 

задължение да поддържа обезпечения. В потвърждение на това, че е изпълнило това 

задължение с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 25.05.2021 г. дружеството е представило 

декларации за предоставените обезпечения по действащите договори, както следва:  

1. Гаранции за участие по процедури за предоставяне на капацитетни продукти: 

гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.; гаранция за участие № (…) в размер на 

(…) лв.; гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.; гаранция за участие № (…) в 

размер на 1200 лв. и гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.;  

2. По Договор за запазване на капацитет № (…): депозит в размер на (…) лв.; 

3. По Договор за пренос и съхранение № (…): депозит в размер на (…) лв.; 
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4. По Договор за достъп и съхранение на природен газ № (…): депозит в размер на 

(…) лв.;  

5. По Договор за достъп и пренос на природен газ № (…): депозит в размер на (…) 

лв. и банкова гаранция на стойност (…) лв., издадена от банка (…), клон България със 

срок на действие до (…); 

6. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…): 

депозит на стойност (…) лв. и банкова гаранция на стойност (…) лв., издадена от банка 

(…) със срок на действие до (…); 

7. За платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: депозит в размер на (…) 

лв.  

II. Бизнес план на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2021 – 

2025 г. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило бизнес план за периода 

2021 – 2025 г. 

През 2021 г. дружеството планира да закупи (…) GWh природен газ на стойност 

около (…) млн. лева. Стратегията на заявителя е да купува природен газ от всички 

възможни източници, който ще се доставя през съществуващите междусистемни връзки с 

Гърция и Румъния, а за в бъдеще от Турция и Сърбия, чрез капацитет, резервиран на 

търгове, организирани от RBP. Дружеството посочва, че ще продължи активно да участва 

в организираната търговия с природен газ, осъществявана до момента от „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, която в определени периоди може да предоставя допълнителни 

възможности за ценова оптимизация и след очакваното увеличаване на ликвидността ще 

се превърне в основен инструмент за оптимизация на балансовия статус на дружеството 

при изпълнение на договорите за доставка на природен газ.  

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2025 г. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД предвижда да продава природен газ на 

индустриални консуматори, на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми 

природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в 

таблица № 1: 
           Таблица № 1  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо продажби на природен газ, GWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цена за пренос на природен газ, лв./MWh  
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цена за достъп, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на 

индустриални клиенти, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на едро, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни административни разходи, хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило SWОT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за 

развитие и вероятните опасности за дейността си. Прогнозните приходи и разходи зависят 

пряко от обемите на продажбите и пазарните дялове на дружеството. Основното разходно 

перо е цената на закупения природен газ и пряко зависи от възможностите на дружеството 

да договори конкурентни цени. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 
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„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. 

За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години 

в размер на: (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. 

лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. 

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки 

и услуги. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на 

природен газ, които от (…) хил. лв. нарастват на (…) хил. лв. в края на периода. 

Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; 

амортизации; персонал и други. 

Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

Нетекущите активи на дружеството намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 

2025 г., вследствие на намаляване на нетекущите материални активи. Текущите активи на 

дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие 

на увеличаване на материалните запаси, други вземания и на паричните средства в 

безсрочни депозити. Записаният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и остава с непроменена 

стойност за периода. Целевите резерви са в размер на (…) хил. лв. годишно и остават 

непроменени през периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от 

(…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. 

Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, плащания на данъци 

върху печалбата и други. По отношение на финансовата дейност са предвидени 

постъпления от заеми и плащания по тях. В края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
 

Таблица № 2 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) за 2025 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) 
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през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 

2025 г. Това е показател, че дружеството няма има затруднения за покриване със 

собствени средства на задълженията си през периода. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „МET Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С 

оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в 

предложения от заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както 

следва:  

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „МET 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила) 

уреждат отношенията между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и клиентите на 

дружеството, процедурите за работа с потребителите, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали, предложения, искания и 

запитвания, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди 

сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на 

природния газ, начини и срокове на плащане. 

(2) Дружеството е „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, с ЕИК 204656662, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 2, 

притежаващо лицензия № ............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Република България за срок от …. години. 

Чл. 2. (1) „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, в качеството си на търговец на 

природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ 

на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за 

енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, 

обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(2) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с клиентите.  

Чл. 3. (1) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД следва да се считат крайни клиенти, по смисъла на 

Закона за енергетиката, които купуват природен газ от дружеството по силата на 

индивидуален договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени или 

които са в процес на преговори за сключване на такъв договор. 

(2) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(3) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, 

Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за 

акцизите и данъчните складове и индивидуалния договор между страните.  

Раздел втори „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 4. (1) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е достъпна и се поддържа на интернет 

страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес. 
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(2) При сключване на индивидуални договори потребителите на енергийни услуги 

предоставят на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД актуална информация, в това 

число: наименование, ЕИК, седалище, представляващи и адрес за кореспонденция при 

юридическа лица; телефон; имейл адрес; обслужваща банка и IBAN; данни за 

упълномощено лице, в случай че такова представлява потребителя в отношенията му с 

дружеството. Потребителите на енергийни услуги и „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 

ЕАД следва да се уведомяват взаимно и своевременно, съгласно договорените условия в 

индивидуалните си договори, за всяка промяна в предоставените данни за комуникация. 

(3) Дружеството осигурява център за работа с клиенти. Центърът за работа с 

клиенти е: …………… Работно време за работа с клиенти:…………. 

(4) В центъра за работа с клиенти, те могат да подават всички документи, свързани 

с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно данните за 

потреблението, условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за 

подаване на жалби, сигнали, предложения, искания и запитвания. 

Чл. 5. Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори.  

Раздел трети „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения“ 

Чл. 6. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалби, 
сигнали, искания, запитвания и предложения на клиенти, подадени до него и/или до 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите, исканията, запитванията и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения. 

(3) Документ, постъпил в „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, подаден от 

потребител на енергийни услуги на дружеството, се регистрира в регистъра по ал. 2, след 

като бъде квалифициран като а) жалба, или б) друг документ, представляващ искане, 

запитване и/или предложение. Входящите документи следва да бъдат разгледани и 

квалифицирани в рамките на деня на постъпването им, но не по-късно от следващия 

работен ден.  

Чл. 7. (1) В срок до 3 (три) работни дни дружеството проверява дали подадената от 

клиента жалба, сигнал, искане, запитване или предложение отговаря на следните 

изисквания: 

1. да е написана на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

5. да е подписана от подателя. 

(2) Ако жалбата, сигнала, искането, запитването или предложението не отговаря на 

посочените изисквания, дружеството изпраща на подателя писмено съобщение с указания 

за нейното коригиране. 

(3) След получаване на коригираната жалба, сигнал, искане, запитване или 

предложение, документът се разглежда по същество, като се събират доказателства, ако е 

необходимо. В отделни случаи може да бъде организирана среща с подателя, на която да 

бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за удовлетворение на 

исканията му. 

Чл. 8. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала, искането, запитването 

или предложението на клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по електронен път.  

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на 

вписване в регистъра по чл. 6, ал. 2 или от получаването на коригирания документ по чл. 
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7, ал. 3. 

(3) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 7 (седем) работни дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

(4) В случай че потребителят на енергийни услуги не е посочил адрес за 

кореспонденция, отговорът на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД се счита за 

редовно изпратен, ако е адресиран до пощенския или имейл адрес за кореспонденция на 

потребителя, регистриран в клиентската база данни на „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД. Дружеството не отговаря на жалби, сигнали и предложения, когато са 

отправени анонимно или са подадени от различно от представляващото лице съгласно 

сключения индивидуален договор или упълномощен негов представител. 

(5) В случай на организирана среща с жалбоподателя по чл. 7, ал. 3, срокът за 

съставяне на отговора от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД се удължава с времето, 

отнело организацията и провеждането на срещата, но  не повече от 7 (седем) работни дни. 

Чл. 9. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са 

основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или 

неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 8, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

Чл. 10. В случай на подаване на жалба до КЕВР чрез „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД или ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както 

и в случаите, когато не е получил отговор по нея, дружеството изпраща цялата преписка 

на КЕВР не по-късно от 7 (седем) дни след получаването й заедно със становището си по 

нея. 

Чл. 11. (1) Ако постъпилият в МЕТ документ е сигнал, предложение, искане или 

някакъв друг подобен документ, различен от жалба, дружеството полага усилия в рамките 

на 15 (петнадесет) работни дни от датата на вписване в регистъра по чл. 6, ал. 2 на 

документа, да направи необходимите проверки и предприеме съответните мерки, ако 

такива бъдат счетени за необходими от МЕТ. 

(2) Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на МЕТ по 

сигнала, предложението, искането му в срок от 5 (пет) работни дни след решение дали и, 

ако да - какви мерки ще бъдат взети за удовлетворяване на исканията на подателя. 

Чл. 12. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите, исканията, 

запитванията и предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. 

Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, 

при поискване от клиента. 

Чл. 13. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

дружеството на клиентите, са:  

Чл. 14. Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във 

връзка с предоставяните услуги на интернет страницата си. 

Раздел четвърти „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен 

газ“ и са одобрени от КЕВР с решението за издаване на лицензията. 

(2) Дружеството публикува Правилата за работа с потребителите на енергийни 

услуги в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си 

и влизат в сила след публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, 

които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 
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Изказвания по т.3.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад, приет 

от Комисията с решение по Протокол № 111 от 09.06.2021 г. В изпълнение на разпоредбата 

на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 16.06.2021 г. е проведено открито 

заседание, на което са присъствали представители на дружеството. Същите са заявили, че са 

съгласни с констатациите и анализите, съдържащи се в доклада. По отношение на проекта 

на Правила за работа с потребителите са изразили становище, което са представили в 

писмен вид. В становището са направени конкретни предложения за изменения в проекта 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

По отношение на определението „клиент“, „Мет Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 

предлага ново определение, което изразява точно дейността на дружеството във връзка с 

неговите клиенти. Предвид определението, дадено в § 1, т. 41б във връзка с т. 27г от ДР от 

ДР на ЗЕ, предложената редакция е обоснована. 

Дружеството счита, че при сключването на всеки индивидуален договор не следва 

задължително да предоставя на клиента екземпляр от тези Правила. Работната група счита, 

че предложението е обосновано, предвид изискването на чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ, според който 

правилата се публикуват в един централен и в един местен всекидневник, както и на 

интернет страницата на лицензианта. 

Дружеството предлага да отпадне изискването за създаване и поддържане на 

информационна база данни за всички сключени договори с клиентите. Работната група 

счита, че предложението е необосновано, предвид правомощията на Комисията по чл. 22 за 

разглежда жалби, както и по чл. 76, ал. 4 във връзка с текущия контрол на изпълнението на 

лицензионните задължения, както на основателността на жалби, включително за договорни 

нарушения. 

Дружеството предлага да отпадне разпоредбата относно осигуряване на клиентите 

на широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които 

са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление, тъй като се преповтаря 

разпоредбата на закона в чл. 38б, ал. 2. Работната група счита, че с оглед по-добра 

информираност и защита на правата и интересите на потребителите, е обосновано в 

Правилата да се съдържа изискването на чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

Дружеството предлага да отпадне изискването дружеството да разполага с център за 

работа с клиенти в неговата структура, тъй като то няма битови клиенти, както и че 

клиентите му са разпръснати на територията на цялата страна, и че в закона няма изрично 

изискване за поддържане на център за работа с клиенти от търговците на енергия.  

Предвид разпоредбата на чл. 38г от ЗЕ, според който енергийните предприятия, 

извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на 

информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно 

правилата по чл. 38в от ЗЕ и предвид разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ, според която всеки 

клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да избира 

доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран доставчика, 

работната група счита, че предложението не е обосновано. Още повече че търговецът на 

природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ на всеки клиент - 

битов или стопански, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа. В тази 

връзка работната група счита, че следва да се изпълни изискването на чл. 38г от ЗЕ. 

С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни 

услуги в предложения от заявителя проект на правила са направени съответните изменения 

и допълнения, които са представени в проекта на решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, 

ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

работната група предлага Комисията да реши: 

1. Издава на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, 
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приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

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

решение, прочетен от А. Иванова, като в т.1 на проекта ще бъде записана днешната дата, 

ако решението бъде прието. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, 

ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с ЕИК 204656662, 

лицензия № Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 10 

от протокол № 108 от 04.06.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-515 от 31.05.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БРИКЕЛ“ ЕАД, установи 

следното: 

 

С решение по т. 10 от протокол № 108 от 04.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „Брикел“ ЕАД с размер на главницата от 26 620,56 лева и лихви за 

просрочие в размер на 471,90 лева. Върху неплатената главница от 26 620,56 лева, считано 

от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР. 

“Брикел“ ЕАД е титуляр на: 

➢ Лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет)  години; 

➢ Лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на 

топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години; 

➢ С Решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. е продължен срокът на двете лицензии с 

още по 10 (десет) години; 

➢ С Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. е изменена Лицензия № Л-096-03/2001 г. и 

е продължен срокът и на двете лицензии с още по 10 (десет) години, считано от 
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14.04.2021 г. 

➢ С Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. е изменена/допълнена лицензия № Л-096-

03/2001 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

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

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За “Брикел“ ЕАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на общо 78 620 222,40 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е 

определена, както следва: 

➢ За лицензия № Л-096-03 общо 45 241,12 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 43 241,12 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

➢ За лицензия № Л-095-05 е отчетено че няма приходи от лицензионна дейност и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-331/25.03.2021 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 “Брикел“ ЕАД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се 

събира такса 3000 лв., като таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на 

връчване на решението. (чл. 4 от Тарифата).  

С Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. е изменена/допълнена лицензия № Л-096-

03/2001 г. Същото е връчено на „Брикел“ ЕАД на 25.02.2021 г. 

 За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Непогасените от “Брикел“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г. в размер на 3 000,00 лева, 

дължима към 06.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

71,67 лева за периода от 07.03.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в 

размер на 22 620,56 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва 

за просрочие в размер на 383,29 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 16,94 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Общото задължение на “Брикел“ ЕАД към 31.05.2021 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на общо 26 620,56 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 471,90 лева. Върху неплатената главница в размер на 26 620,56 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  



 26 

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

на “Брикел” ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Е-14-

31-8 от 09.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08UOAU G, удостоверяващо 

получаване на 14.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения 

по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“Брикел” ЕАД към КЕВР не са погасени.  

 

Изказвания по т.4.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Гълъбово 6280, извън града, 

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 26 620,56 лева (двадесет и шест 

хиляди шестстотин и двадесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща: 

➢ Такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г. в размер на 3 000,00 лева, дължима 

към 06.03.2021 г. 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 

22 620,56 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 471,90 лева 

(четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

➢ 71,67 лева, начислени за периода от 07.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница 

от 3 000,00 лева, такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г; 

➢ 383,29 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 22 620,56 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на 26 620,56 лева, считано от 01.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок, чрез превеждане на дължимите суми по банковата сметка на 

КЕВР:  

БНБ 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 

BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

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

14 от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-528 от 04.06.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕЦ МАРИЦА 

3“ АД, установи следното: 
 

С решение по т. 14 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „ТЕЦ Марица 3“ АД с размер на главницата от 7 243,06 лева и лихви за 

просрочие в размер на 122,73 лева. Върху неплатената главница от 7 243,06 лева, считано 

от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР. 

„ТЕЦ Марица 3” АД е титуляр на следните лицензии: 

➢ Лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за извършване на дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет)  години, на която с Решение № 

И1-Л-068 от 21.02.2011 г. и с Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. й е продължен срока с 

по 5 (пет) години. С Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. на КЕВР е изменена лицензия 

№ Л-068-03 от 14.02.2001 г. за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект. С Решение № И4-

Л-068 от 02.07.2020 г. Е продължен срока, считано от 01.01.2021 г. с 10 години; 

➢ Лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за извършване на дейността "търговия 

с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години, на която с Решение  

№ И1-Л-206 от 10.02.2016 г. й е продължен срока с 10 (десет) години. 

 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 дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ТЕЦ Марица 3” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, както следва: 

➢ за Лицензия № Л-068-03 е отчетено, че дружеството има приходи от 

лицензионна дейност за предходната година в размер на 10 727 952,08 лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 7 900,37 лева и е получена като към 
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постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 5 900,37 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

➢ за Лицензия № Л-206-15 е отчетено, че дружеството има приходи от 

лицензионна дейност за предходната година в размер на 8 337 697,20 лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 6 585,73 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 4 585,73 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413 от 21.04.2021 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 „ТЕЦ Марица 3” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.   

Неплатените задължения от „ТЕЦ Марица 3” АД към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-068-03 в 

размер на 3 950,19 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва в 

размер на 66,93 лева за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-206-15 в 

размер на 3 292,87 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва в 

размер на 55,80 лева за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Общото задължение на „ТЕЦ Марица 3” АД към 31.02.2021 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 7 243,06 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 122,73 лева. Върху неплатената главница от 7 243,06 лева, считано от 

01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

на “ТЕЦ Марица 3” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № 

В-14-34-3 от 10.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08UOBS F, 

удостоверяващо получаване на 14.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на “ТЕЦ Марица 3” АД към КЕВР не са погасени.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 
 

Издава по отношение „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Димитровград 6400, промишлена зона 

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 7 243,06 лева (седем хиляди 

двеста четиридесет и три лева и шест стотинки), представляваща: 

➢ 3 950,19 лева, първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-068-03, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ 3 292,87 лева, първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  
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№ Л-206-15, дължима към 31.03.2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 122,73 лева (сто 

двадесет и два лева и седемдесет и три стотинки), представляващи: 

➢ 66,93 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-068-03 в размер на 3 950,19 лева; 

➢ 55,80 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-206-15 в размер на 3 292,87 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на 7 243,06 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок, чрез превеждане на дължимите суми по банковата сметка на 

КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.   

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 15 

от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-529 от 04.06.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация Казанлък” АД 

– в несъстоятелност, установи следното: 

 

С решение по т. 15 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност с размер на 

главницата от 1 402,88 лева, дължима към 02.07.2019 г., върху която сума, считано от 

03.07.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР. 

„Топлофикация Казанлък” АД е титуляр на Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на 

Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ за срок от 20 (двадесет) години.  

С Решение № 142 от 15.04.2015 г. по т.д. № 19 от 2013 г. на Окръжен съд – Стара 

Загора „Топлофикация Казанлък“ АД е обявено в несъстоятелност, като решението е 

влязло в законна сила на 23.04.2015 г.  

За синдик на дружеството е вписан г-н Ванко Петров Митев с адрес: гр. София 1000, 

район Възраждане, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

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

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

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 
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допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), 

e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2019 г. на „Топлофикация Казанлък“ АД (н) е в размер на общо 

4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“ е 

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

дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една лицензия. 

С Решение на КЕВР № Пр-Л-043 от 09.05.2019 г. издадените на „Топлофикация - 

Казанлък“ АД (н) лицензии № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-044-05 от 

06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“ са прекратени.  

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 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 (чл. 3, ал. 9 от 

Тарифата).  

Решение на КЕВР № Пр-Л-043 от 09.05.2019 г. е изпратено по пощата с известие за 

доставяне и е върнато в цялост като непотърсено. На основание чл.61, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е изготвено Съобщение до синдика на 

дружеството с изх. № Е-14-10-4 от 18.06.2019 г., което е поставено на информационното 

табло във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 

8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 18.06.2021 г. след изтичане на 7-дневния 

срок Решение на КЕВР № Пр-Л-043 от 09.05.2019 г. се счита за връчено на 25.06.2019 г. 

Дължимата лицензионна такса за 2019 г. от „Топлофикация - Казанлък“ АД (н) е 

преизчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото 

на календарната година до датата на решението на комисията, с което се прекратява 

лицензията, и представлява сума в размер на 1 402,88 лева, дължима към 02.07.2019 г. 

Върху неплатената главница от 1 402,88 лева, считано от 03.07.2019 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

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

синдикът на „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност е уведомен за откриване 

на процедурата с писмо изх. № В-14-10-1 от 10.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 08UOBR E, удостоверяващо  получаване на 14.06.2021 г., като му е определен 7-

дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Топлофикация 

Казанлък” АД – в несъстоятелност към КЕВР не са погасени.  

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 
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Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 

123014420, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара 

Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Освободител“ № 42, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 402,88 лева (хиляда четиристотин и 

два лева и осемдесет и осем 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-043 от 09.05.2019 г. на КЕВР за прекратяване на Лицензия № Л-043-03 

от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на 

топлинна енергия“, дължима към 02.07.2019  г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,88 лева, считано от 03.07.2019 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок, чрез превеждане на дължимите суми по банковата сметка на 

КЕВР:  

БНБ 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 

BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 16 

от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-530 от 04.06.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация – Шумен“ ЕАД 

– в несъстоятелност, установи следното: 

 

С решение по т. 16 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност с размер на 

главницата от 1 611,12 лева, дължима към 10.06.2019 г., върху която сума, считано от 

11.06.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 
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банковата сметка на КЕВР. 

 „Топлофикация - Шумен” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за 

осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-035-03 от 

15.11.2000 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ за срок от 20 (двадесет) години. 

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

Окръжен съд-Шумен е открито производство по несъстоятелност и обявена 

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

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

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

чл.630, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

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

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

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

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

несъстоятелността, постановено е започване осребряване на имуществото, включено в 

масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество. Решението е 

влязло в законна сила. 

За синдик на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД (н) е вписана г-жа Елвира Гроник 

Танчева с адрес: гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 71, ет. партер. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

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

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

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

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

e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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 „Топлофикация - Шумен“ ЕАД (н) е в размер на общо 

4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“ е 

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

дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една лицензия. 

С Решение на КЕВР № Пр-Л-035 от 28.05.2019 г. издадените на „Топлофикация - 

Шумен“ ЕАД (н) лицензии № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за осъществяване на дейността 

„пренос на топлинна енергия“ и № № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ са прекратени.  

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 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 (чл. 3, ал. 9 от 

Тарифата). Решение на КЕВР № Пр-Л-035 от 28.05.2019 г. е връчено на 03.06.2019 г. 

В тази връзка дължимата лицензионна такса за 2019 г. от „Топлофикация - Шумен“ 

ЕАД (н) е преизчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни 



 33 

от началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се 

прекратява лицензията, и представлява сума в размер на 1 611,12 лева, дължима към 

10.06.2019 г. Върху неплатената главница от 1 611,12 лева, считано от 11.06.2019 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД (н) за 

издадените му и прекратени Лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за осъществяване на 

дейността „пренос на топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ не са 

погасени.  

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

синдикът на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност е уведомен за откриване 

на процедурата с писмо изх. № Е-14-08-1 от 10.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 08UO2T 7, удостоверяващо  получаване на 14.06.2021 г., като му е определен 7-

дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Топлофикация - 

Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност към КЕВР не са погасени.  

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 

127029454, със седалище и адрес на управление: Република България, област Шумен, 

община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

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

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 611,12 лева (хиляда шестстотин и 

единадесет лева и дванадесет 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-035 от 28.05.2019 г. на КЕВР за прекратяване на Лицензия № Л-034-05 

от 15.11.2000 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“ и на 

Лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, дължима към 10.06.2019 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 611,12 лева, считано от 11.06.2019 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок, чрез превеждане на дължимите суми по банковата сметка на 

КЕВР:  

БНБ 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 

BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 
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изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, 

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

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в 

енергетиката.  

 

Александър Йорданов излезе от залата. 

 

По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 17 

от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-531 от 04.06.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ 

ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 17 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с размер на главницата от 2 178,46 лева 

и лихви за просрочие в размер на 36,91 лева. Върху неплатената главница от 2 178,46 лева 

и лихви за просрочие в размер на 36,91 лева. Върху неплатената главница от 2 178,46 лева, 

считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. 

за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на 

Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

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

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД за 2021 г. е изчислена, както 

следва: 

➢ за Лицензия № Л-267-03 е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна 

дейност за предходната година в размер на 648 919 лева. Дължимата годишна 

лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 2 356,91 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 356,91 лева /0,055 
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на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност/; 

➢ за Лицензия № Л-267-05 е отчетено, че дружеството няма приходи от 

лицензионна дейност за предходната година и таксата е постоянната компонента 

от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-331 от 25.03.2021 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 „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

Непогасените от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-267-03 в 

размер на 1 178,46 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва в 

размер на 19,97 лева за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-267-05 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва в 

размер на 16,94 лева за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 31.02.2021 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 178,46 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 36,91 лева. Върху неплатената главница от 2 178,46 лева, 

считано от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

до „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-14-56-5 от 

10.06.2021 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за уведомяване за откритата процедура, като: 

1. До адреса за седалище и управление на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД –  

гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо № 70, писмото на КЕВР е върнато 

с отбелязване от пощенските служители „преместен“; 

2. КЕВР има знанието за адрес за кореспонденция по отношение на „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД - гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, БЦ Албена, ет. 4, 

офис 4. В тази връзка писмото на КЕВР е изпратено до този адрес с известие за доставяне 

№ R PS 1040 08UO2X B, удостоверяващо получаване на 14.06.2021 г. С писмото на 

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район 
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Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. 

„Капитан Райчо“ № 95, БЦ Албена, ет. 4, офис 4, 

 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 2 178,46 лева (две хиляди сто 

седемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща: 

➢ 1 178,46 лева, първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-267-03, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-267-05, дължима към 31.03.2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 36,91 лева (тридесет 

и шест лева и деветдесет и една стотинки), представляващи: 

➢ 19,97 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-267-03 в размер на 1 178,46 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-267-05 в размер на 1 000,00 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на 2 178,46 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 

BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова - за), от които две гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

По т.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 18 

от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-181 от 03.06.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас, установи следното: 

 

С решение по т. 18 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас не е заплатил 

на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К регулиране” 

за 2021 г. в размер на общо 43 330,19 лева и лихви за просрочие в размер на общо 839,20 

лева. Върху неплатената главница в размер на 43 330,19 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на 

КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 
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водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –  

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, град Бургас постоянната 

част за 2021 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през 

предходната година в размер на 56 144 145 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. 

Бургас променливата част за 2021 г. е в размер на 123 990,56 лв. (0,005 лв./куб.м за 24 798 

112 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас е уведомен за 

дължимите суми по електронна поща на 22.03.2021 г. и на 21.04.2021 г., но до настоящия 

момент дружеството не е погасило своите задължения. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 70,00 лева за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 41 330,19 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 769,20 лева за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

към 31.05.2021 г. представлява главница в размер на общо 43 330,19 лева и лихви за 

просрочие в размер на 839,20 лева. Върху неплатената главница от 43 330,19 лева, считано 

от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Своевременно, на 08.06.2021 г., по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас, в размер на 2 000,00 лева и 

вписано основание: „постоянна част 2021“. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3 от 

решение по т.18 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. на КЕВР върху неплатената главница 

в размер на 43 330,19 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 96,29 лева за 

периода от 01.06.2021 г. до 08.06.2021 г. 

Общото задължение към 08.06.2021 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас представлява главница в размер на 41 330,19 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на 935,49 лева. Върху неплатената главница от 
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41 330,19 лева, считано от 09.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас е уведомен за откриване 

на процедурата с писмо на КЕВР изх. № В-17-14-24 от 10.06.2021 г. и известие за 

доставяне № R PS 1040 08UOBX K, удостоверяващо получаване на 14.06.2021 г., като му е 

определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания 

срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас към КЕВР не са погасени. 

Изказвания по т.9.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

812115210, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Бургас 8000, ж.к. 

„Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 41 330,19 лева (четиридесет и 

една хиляди триста и тридесет лева и деветнадесет стотинки), представляваща първа 

променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 935,49 лева 

(деветстотин тридесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки), представляващи: 

➢ 70,00 лева, за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г., върху главница от 2 000,00 

лева (постоянна част за 2021 г.);  

➢ 769,20 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 

41 330,19 лева (първа променлива част за 2021 г.); 

➢ 96,29 лева, за периода от 01.06.2021 г. до 08.06.2021 г. върху главница от 

43 330,19 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на 41 330,19 лева, считано от 09.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 

BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и 
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членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем  гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) 

на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.10. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 8 

от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-182 от 03.06.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 8 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД с размер 

на главницата от 4 801,09 лева и лихви за просрочие в разме на 122,13 лева. Върху 

неплатената главница в размер на 4 801,09 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните 

и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. ДВ. бр. 26 от 

28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), 

считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД постоянната част за 

2021 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през 

предходната година в размер на 1 777 416 лв. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД променливата част за 2021 г. е в размер на 8 403,25 лв. (0,005 лв./куб.м 

за 1 680 649 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми.  

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД е уведомен за 

дължимите суми по електронна поща на 25.01.2021 г. и на 22.03.2021 г., но до настоящия 

момент дружеството не е погасило своите задължения. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД 
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задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 70,00 лева за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 2 801,09 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 52,13 лева за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” 

ЕООД към 31.05.2021 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 

4 801,09 лева и лихви за просрочие в размер на 122,13 лева. Върху неплатената главница 

от 4 801,09 лева, считано от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

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

на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД е уведомен за 

откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № В-17-12-6 от 10.06.2021 г. и известие за 

доставяне № R PS 1040 08UOBW J, удостоверяващо получаване на 15.06.2021 г., като му е 

определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания 

срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” 

ЕООД, ЕИК 819364771, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Кюстендил, община Дупница, гр. Дупница 2600, ул. „Неофит Рилски“ № 9, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 801,09 лева (четири хиляди 

осемстотин и един лев и девет стотинки), представляващи:  

➢ 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима 

към 25.01.2021 г.; 

➢ 2 801,09 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.03.2021 г. 

2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 122,13 лева (сто двадесет и два 

лева и тринадесет стотинки), представляващи: 

➢ 70,00 лева, за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г., върху главница от 

2 000,00 лева (постоянна част за 2021 г.);  

➢ 52,13 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 

2 801,09 лева (първа променлива част за 2021 г.). 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 801,09 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по 

сметката на КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 
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Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем  гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) 

на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.11. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 

13 от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-187 от 03.06.2021 г. и справка 

от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ 

ЕООД), гр. Велинград, установи следното: 

 

С решение по т. 13 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

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

по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, с размер на главницата от 

5 037,56 лева и начислени лихви за просрочие в размер на 126,53 лева. Върху неплатената 

главница от 5 037,56 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2021 г. е в размер на 2 000 лева като В 

и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 364 474 

лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, променливата част за 

2021 г. е в размер на 9 112,67 лева (0,005 лв./куб.м за 1 822 533 куб.м. фактурирано 

количество питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

дирекция „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с размера на дължимите такси, дирекция “Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с посочен размер 

на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, е уведомен за дължимите суми по електронна поща 

на 22.03.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения. 

Непогасените от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 70,00 лева за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 3 037,56 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 56,53 лева за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, към 31.05.2021 г. 

представлява главница в размер на общо 5 037,56 лева и лихви за просрочие в размер на 

126,53 лева. Върху неплатената главница от 5 037,56 лева, считано от 01.06.2021 г. се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

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

на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, е уведомен за откриване на процедурата с писмо на 

КЕВР изх. № В-17-06-8 от 10.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08UO2W A, 

удостоверяващо получаване на 14.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, към КЕВР не са погасени. 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, ЕИК 

822106633, със седалище и адрес на управление: Република България,  

гр. Велинград 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт, а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 5 037,56 лева (пет хиляди 

тридесет и седем лева и петдесет и шест стотинки), представляващи:  

➢ 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима 

към 25.01.2021 г.; 

➢ 3 037,56 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.03.2021 г.; 
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2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 126,53 лева (сто двадесет и шест 

лева и петдесет и три стотинки), представляващи: 

➢ 70,00 лева, за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г., върху главница от 

2 000,00 лева (постоянна част за 2021 г.);  

➢ 56,53 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 

3 037,56 лева (първа променлива част за 2021 г.). 

3. Върху неплатената главница в размер на 5 037,56 лева, считано от 01.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем  гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) 

на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

2. Приема проект на НИД на НЛДЕ;  

3. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на НИД на НЛДЕ по т.2 на 

30.06.2021 г. от 10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

4. Общественото обсъждане по т. 3 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

5. Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за виртуално 

участие в общественото обсъждане на проекта на НИД на НЛДЕ заинтересованите лица по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребителите.  

6. Проектът на НИД на НЛДЕ по т. 2, ведно с доклада, да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Портала за обществени 

консултации; 

7. Датата и часът на обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията.  

8. Определя 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с публикувания проект 

по т. 2 след провеждане на общественото обсъждане и на Портала за обществени консултации. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на 

природен газ от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД;  

2. Одобрява проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД;  

3. Правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД да бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“. 
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По т.3. както следва: 

1. Издава на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с ЕИК 204656662, лицензия 

№ Л-538-15 от 25.06.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

 

По т.4. както следва: 

Издава по отношение „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Гълъбово 6280, извън града, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.5. както следва: 

Издава по отношение „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Димитровград 6400, промишлена зона 

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 „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 123014420, 

със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Казанлък, 

гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Освободител“ № 42, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.7. както следва: 

Издава по отношение „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 127029454, 

със седалище и адрес на управление: Република България, област Шумен, община Шумен, гр. 

Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.8. както следва: 

Издава по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан 

Райчо“ № 70 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, БЦ Албена, 

ет. 4, офис 4, 

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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 812115210, 

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Бургас 8000, ж.к. „Победа“, ул. 

„Ген. Владимир Вазов“ № 3, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

По т.10. както следва: 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, 

ЕИК 819364771, със седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил, 

община Дупница, гр. Дупница 2600, ул. „Неофит Рилски“ № 9, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.11. както следва: 

Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, ЕИК 822106633, със седалище и 
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адрес на управление: Република България, гр. Велинград 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк- от 22.06.2021 г. - проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и проект на акт 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 619 от 22.06.2021 г. - проект на Правила за работа на организиран 

борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и проект на правила 

3. Решение на КЕВР № Л-538 от 25.06.2021 г. - „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги; 

4. Акт № УДВ-34/25.06.2021 г. - „БРИКЕЛ“ ЕАД; 

5. Акт № УДВ-35/25.06.2021 г. - „ТЕЦ Марица 3“ АД; 

6. Акт № УДВ-36/25.06.2021 г. - „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност; 

7. Акт № УДВ-37/25.06.2021 г. - „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност; 

8. Акт № УДВ-38/25.06.2021 г. - „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД; 

9. Акт № УДВ-39/25.06.2021 г. -“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД; 

10. Акт № УДВ-40/25.06.2021 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД; 

11. Акт № УДВ-41/25.06.2021 г. - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

.................................................   (Съгласно Заповед № 554/18.06.2021 г.) 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


