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П Р О Т О К О Л 
 

№ 222 

 
София, 06.10.2021 година 

 

Днес, 06.10.2021 г. от 10:25 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 главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

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

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. 

Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на 

електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

Н. И. Иванов: Колеги, имате предварително раздаден дневен ред. Има ли 

предложения за изменение на дневния ред? Не виждам, но аз самият правя предложение. 

На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната 

администрация, предлагам допълнителна точка 7 в дневния ред, а именно: 

Доклад от 04.10.2021 г. относно: проект на Методика за изменение и допълнение на 

Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна 

инстанция, както и проект на акт. Моля да уважите това предложение, защото това ще ни 

позволи цялата процедура, включително с финално решение и публикуване на тези 

изменения в Държавен вестник, да завърши в рамките на текущия месец, за да влязат в 

сила тези изменения от 01 ноември. Надяваме се това да стане. 

Не виждам възражения. В такъв случай това ще бъде нова т.7 в раздадения вече 

дневен ред. 

 

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-997 от 27.09.2021 г. и проект на решение относно 

заявление подадено от „Електроразпределение Север“ АД за даване на разрешение за 

извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, 

гр. Габрово. 

Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  
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Петър Друмев, Тонко Тонков 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1000 от 27.09.2021 г. относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-

48 от 30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Цветанка Камбурова,  

Надежда Иванова и Йовка Велчева 

 

3. 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 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, ЕИК 829053806, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. „6-ти 

септември“ № 27. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

5. Доклад с вх. № В-Дк-320 от 29.09.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВКТВ“ 

ЕООД, гр. Велинград. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1006 от 04.10.2021 г. и проект на решение относно: 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД с искане за издаване на 

разрешение за извършване на сделки на стойност повече от десет на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

 Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Александра Димитрова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1008 от 04.10.2021 г. относно проект на Методика за 

изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия 

на доставчика от последна инстанция и проект на акт 

Докладват: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

 Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Радослав Райков, Силвия Петрова 

 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана по 

Заявление с вх. № Е-13-273-116/09.08.2021 г., подадено от „Електроразпределение 

Север” АД, за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с 

диспечерско наименование ТП Любово № 2, гр. Габрово, установи следното: 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е издала на 

„Електроразпределение Север” АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на 

дейността „разпределение на електрическа енергия” на територията на област Варна, с 

изключение на територията на к.к. Златни пясъци, област Добрич, област Шумен, област 
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Търговище, област Велико Търново, област Русе, област Габрово, област Разград и област 

Силистра, за срок от 35 години. 

„Електроразпределение Север” АД е подало Заявление с вх. № Е-13-273-

116/09.08.2021 г. с искане за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на 

трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, гр. Габрово, собственост на 

„Електроразпределение Север” АД. Същият представлява сграда с идентификатор 

14218.537.286.1 по кадастралната карта на гр. Габрово, административен адрес: бул. 

„Столетов“, гр. Габрово, и е с предназначение „сграда за енергопроизводство“. За 

трафопоста има издаден Акт за държавна собственост № 7793/16.03.1995 г. Трафопостът 

не се използва за захранване на обекти на потребители и е изцяло разкомплектован от 

електрически съоръжения. 

За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на основание чл. 45, т. 7 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 49, т. 8 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на 

„Електроразпределение Север” АД, се изисква решение на Комисията. 

Захранването на обектите на клиентите на дружеството в района се осигурява от 

съществуващ трафопост - МТП Любово № 2, оборудван с трансформатор 400 KVA, който 

е достатъчен и за бъдещи клиенти. Наличието на друго захранващо съоръжение с 

достатъчен капацитет и липсата на интерес за присъединяване на нови обекти на 

потребители в района не налагат запазването на ТП Любово № 2 като актив. 

С оглед на гореизложеното извеждането от експлоатация на ТП Любово № 2 няма 

да наруши интересите на ползвателите на електроразпределителната мрежа на 

дружеството и/или сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на 

транспортиране на електрическа енергия. 

В допълнение електроразпределителното дружество е посочило, че със своя 

Заповед № 1858/29.07.2021 г кметът на Община Габрово е наредил на 

„Електроразпределение Север“ АД да премахне сградата на ТП Любово № 2. 

Във връзка с обстоятелствата, посочени по-горе, „Електроразпределение Север“ 

АД моли КЕВР за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация на ТП Любово № 

2 в спешен порядък. 

Приложения:  

- Счетоводно извлечение от инвентарната книга на „Електроразпределение Север“ 

АД; 

- копие от Акт за държавна собственост № 7793/16.03.1995 г. 

  

Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Друмев. Постъпило е заявление от „Електроразпределение Север” АД, 

което е основано на изискванията на лицензията, съгласно които за извеждане от 

експлоатация на това съоръжение следва да бъде издадено разрешение от страна на 

Комисията. Захранването на обектите на клиентите на дружеството в района се осигурява 

от съществуващ трафопост - МТП Любово № 2. Наличието на друго захранващо 

съоръжение с достатъчен капацитет и липсата на интерес за присъединяване на нови 

обекти на потребители в района не налагат запазването на ТП Любово № 2 като актив. 

Има издадена заповед от кмета на Община Габрово, с което е наредено на 

„Електроразпределение Север“ АД да премахне сградата на ТП Любово № 2. 

Във връзка с това се налага изводът, че следва да се разреши на дружеството да 

изведе от експлоатация въпросното съоръжение. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия за 

осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на 

„Електроразпределение Север” АД, във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ, работната група 

предлага на Комисията вземе решение, с което да разреши на „Електроразпределение 

Север” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП Любово 
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№ 2, бул. „Столетов“, гр. Габрово, представляващ сграда с идентификатор, собственост на 

„Електроразпределение Север” АД. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че трафопостът не се използва за захранване на 

обекти на потребители и е изцяло разкомплектован от електрическите съоръжения. 

Председателят подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание т. 3.14.4 и т. 3.14.5 от Лицензия № Л-138-

07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, 

издадена на „Електроразпределение Север” АД във връзка с чл. 45, т. 7 от ЗЕ 

  

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация 

трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, бул. „Столетов“, гр. Габрово, 

представляващ сграда с идентификатор 14218.537.286.1, собственост на 

„Електроразпределение Север” АД. 

 

 

В заседанието по точка първа 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 членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 

30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

 

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с  

вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на 

лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във 

връзка с чл. 61 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на 

енергийния обект, като бъде изменено приложение № 1 към лицензията „Описание на 

обекта с неговите технически и технологични характеристики“, във връзка с проект 

„Подмяна на двигател и генератор на Когенератор № 5 след изтичане на 60 000 работни 

часа“. 

Със заповед № З-E-152 от 06.07.2021 г. на председателя на Комисията е създадена 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него. 

С писма с изх. № Е-ЗЛР-И-48 от 09.07.2021 г. и от 30.07.2021 г. от заявителя е 

изискано да представи допълнителна информация и документи, които са представени с 

писма към вх. № Е-ЗЛР-И-48 от 19.07.2021 г. и от 09.08.2021 г. 
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Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно 

учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, с ЕИК 103195446, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5. Предметът 

на дейност на дружеството е: производство и пренос на топлинна енергия, производство 

на електрическа енергия, както и други услуги, обслужващи основните дейности. 

Дружеството притежава удостоверение за регистрация АР-24/31.08.2007 от 

министерство на икономиката и енергетиката на основание чл. 139а, ал. 10 от Закона 

за енергетиката за извършване услугата дялово разпределение. Дружеството се 

управлява от Съвет на директорите с членове: Франсоа Мишел Деберг, Жером  

Луй-Мари Пиер Льомер, Любена Евгениева Кривчева и Денислав Георгиев Денчев. 

Изпълнителен директор на дружеството е Денислав Георгиев Денчев. Размерът на 

капитала на дружеството е 3 964 800 лв. (три милиона деветстотин шестдесет и четири 

хиляди и осемстотин лева) и е разпределен в 39 648 (тридесет и девет хиляди шестстотин 

четиридесет и осем) поименни акции, всяка с номинал 100 (сто) лв. Едноличен собственик 

на капитала е „Веолия Енержи Интернасионал“ ЕС А, чуждестранно юридическо лице, 

идентификация 433539566, държава: Франция. 

 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД притежава лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решения № 

И1-Л-041-02 от 13.06.2005 г., № И2-Л-041-02 от 01.12.2008 г.; № И3-Л-041-02 от 

05.12.2011 г. и № И4-Л-041-02 от 13.09.2018 г. на Комисията и лицензия № Л-040-05 от 

06.12.2000 г. за „пренос на топлинна енергия. С решение № И1-Л-040 от 05.03.2020 г., 

Комисията е продължила срока на двете лицензии с по 20 (двадесет) години всяка, 

считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 05.01.2021 г., при спазване на 

нормативните изисквания за експлоатация и ремонт на основните съоръжения и 

екологичните норми. 

С подаденото заявление дружеството е поискало изменение на лицензията за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на 

енергийния обект, свързано с изменение на приложение № 1 към лицензията „Описание 

на обекта с неговите технически и технологични характеристики“ във връзка с проект 

„Подмяна на двигател и генератор на Когенератор № 5 след изтичане на 60 000 работни 

часа“. 

Дружеството е обосновало искането си със следните обстоятелства: 

Дейността по лицензията се осъществява в централа за комбинирано производство 

на електрическа и топлинна енергия, собственост на дружеството, в която са изградени 5 

броя когенерационни инсталации с обща инсталирана електрическа мощност 11,180 MW. 

Когенератор КГ-5 (type: JMS 612 GS-N.L с производител JENBACHER и година на 

производство 1998 г.), представляващ двигател и генератор, който е монтиран през 2015 

г., е заменен с по-нов модел когенератор JENBACHER type: JGS 420 GS-N.L, произведен 

през 2019 г. Дружеството посочва, че причините за извършената подмяна са следните: 

- през 2019 г. в съоръжението са достигнати 60 000 работни часа, при които трябва 

да се извърши задължителен основен ремонт, съгласно предписанията на завода-

производител; 

- този модел когенератор е спрян от производство и липсват резервни части за 

извършването на ремонтни дейности на съоръжението; 

- новият модел когенератор е с по-добри технически параметри – топлинна 

мощност 1 533 кW и електрическа мощност 1 490 кW, като дружеството заявява, че 

изходящата електрическа мощност ще бъде софтуерно ограничена до 1 464 кW. Това 



 6 

е видно и от посоченото в забележка в Приложение № 1 към Допълнително споразумение 

№ 1 към Договор № 94-4/14.09.2017 г.; 

- новият когенератор е с последна модификация на управлението на 

производството на електрическа и топлинна енергия, с по-висок коефициент на полезно 

действие при производство на електрическа енергия и с по-ниски експлоатационни 

разходи. 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД посочва, че при новите параметри на когенератора 

не се налага преработка на: присъединяването към електроразпределителната мрежа и 

търговското мерене на електрическа енергия; силовата електрическа инсталация-

трансформатор, кабели, КРУ и другите елементи, свързващи генератора с мрежата; 

строителните конструкции-фундамент, сграда и други; присъединяването към 

инсталацията за природен газ и присъединяването към отоплителната инсталация 

(топла/студена вода). 

След като дружеството е извършило сравнителен анализ на техническите 

параметри и положителните аспекти, и поради необходимост от тази мощност 

съществуващият когенератор № 5 е заменен с нов модел когенератор JENBACHER type: 

JGS 420 GS-N.L., като в тази връзка дружеството е изпълнило проект „Подмяна на 

двигател и генератор на когенератор № 5 след изтичане на 60 000 работни часа“. Проектът 

е изпълнен в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и 

съгласно издадено разрешение за строеж № 6 от 27.01.2020 г., което е приложено към 

заявлението. Тъй като извършената подмяна е шеста категория строеж, не се съставят 

актове по ЗУТ. Когенератор № 5 е въведен в експлоатация като базова мощност, съгласно 

Разрешение за ползване № СТ-05-1898 от 29.12.2016 г., издадено от Дирекция за 

национален строителен контрол (ДНСК), което също е приложено към заявлението. В 

резултат на подмяната са променени следните технически характеристики на когенератор 

КГ № 5: 

- Инсталирана топлинна мощност от 1 574 kW на 1 533 kW; 

- Обща ефективност (КПД) – от 84% на 82,6%; 

- Електрическа ефективност – от 40,5% на 41,3%. 

 

Подмяната на съоръжението води до несъществено изменение на параметрите на 

топлообменниците за оползотворяване на топлината от ДВГ – от 11,230 MW на  

11,189 MW и до намаляване на инсталираната топлинна мощност с топлоносител гореща 

вода от 47,210 MW на 47,169 MW, като утилизаторите за допълнително охлаждане на 

димните газове усвояват част от енергията на димните газове след топлообменниците и 

компенсират. Параметрите на новия модел Когенератор са посочени в проекта на 

Приложение № 1 към лицензията. 

Когенератор № 5 е разположен върху земя, собственост на „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД, съгласно нотариален акт № 176, т. II, рег. № 11 574, н.д. 376/2009 г. и скица 

№ 15-25270 от 14.01.2020 г., които са представени като приложение към заявлението. 

Дружеството заявява, че е изпълнило изискванията на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). В тази връзка е извършено задължителното уведомяване на 

РИОСВ-Варна за планираните промени в работата на инсталацията, които са съобразени с 

условията на Комплексното разрешително (КР) № 84-НО/2005 г., издадено на 

дружеството. С писмо от 14.04.2020 г. Изпълнителна агенция по околна среда-София 

(ИАОС) е уведомила дружеството, че съгласно информацията по Приложение № 5 от 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (посл. изм. ДВ, 

бр. 67/23.08.2019 г.) при реализацията на планираната промяна: 

- няма увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни 

вещества от Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС; 

- няма да доведе до въздействие върху незасегнат досега компонент на околната 

среда; 
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- не се очаква да има изменение на физическите параметри на емисиите или начина 

на изпускането им, включително местоположение или параметри на изпускащите 

устройства или точките на заустване, или увеличаване над пределно допустимите норми 

на изпусканите вещества по вид и количество.  

В заключение, в писмото на ИАОС се посочва, че планираната промяна в 

работата на инсталацията не е свързана със значително отрицателно въздействие 

върху здравето на хората или върху околната среда, както и не е необходима 

промяна на условията или поставяне на нови условия в разрешителното. 

В тази връзка, на основание чл. 123г, предложение трето, във връзка с чл. 126, ал. 3 

от ЗООС и в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 2, предложение трето и  

ал. 3, изречение първо от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, ИАОС заявяват, че липсва необходимост от провеждане на процедура 

по реда на чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който 

производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. 

Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с 

които се извършва лицензионната дейност. Подмяната на двигател и генератор на 

Когенератор № 5, представляващ основно съоръжение за изпълнение на лицензионната 

дейност по производство на електрическа и топлинна енергия на „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД, налага изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, за който е 

издадена. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на 

обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и 

технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко 

актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от  

чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението 

си „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 

„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“. 

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до 

изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. За удостоверяване на вещните си права върху 

съоръжението заявителят е представил извлечение от инвентарна книга и копие от 

договорите за доставка и монтаж. 

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а 

само до актуализиране на приложение № 1 към нея, в което се съдържа описанието на 

обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики. 

От изложеното по-горе може да се направи извод, че са налице правните 

основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от НЛДЕ за 

изменение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по 

отношение на обекта, чрез който се извършва лицензионната дейност. 

 

Общо инсталираната електрическа мощност на производствените съоръжения в 

централата, собственост на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, преди подаване на заявлението 

с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. е 11,180 MWe, а общата топлинната мощност с 

топлоносител гореща вода е 47,210 MWt. 

Експлоатацията на централата се осъществява в съответствие с издаденото на 

дружеството комплексно разрешително (КР) № 84 от 2005 г. на МОСВ, което е актуализирано 

с решение № 84-Н0-И0-АЗ/2015 г. на МОСВ в съответствие със ЗООС. Съгласно новото 

условие 2.1. „На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да експлоатира 

когенератор 5 при възникване на аварийни ситуации, свързани с пълното изключване на 

когенератор 4, или при спиране на когенератор 4 за планов ремонт“. 
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В подкрепа на своето искане дружеството е представило копия на следните 

документи: 

- Проект на Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики“; 

- Разрешение за строеж № 6 от 27.01.2020 г., издадено от главен арх. на район 

„Владислав Варненчик“, община Варна; 

- Разрешение за ползване № СТ-05-1898 от 29.12.2016 г., издадено от ДНСК; 

- Нотариален акт за собственост на недвижим имот; 

- Скици на поземлени имоти, издадени от Служба по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Варна; 

- Писмо с изх. № КР-914 от 14.04.2020 г. на ИАОС към МОСВ; 

- Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението; 

- Информационен лист на топлообменник, с легализиран превод от преводаческа 

агенция „Форум 1999“ ЕООД; 

- Техническо описание на когенератор JGS 420 GS-N.L, Jenbacher; 

- Договор № 94-4 от 14.09.2017 г. сключен между „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и 

„Филтър“ ООД ведно с приложения: № 1, 2 и 3 към договора; 

- Допълнително споразумение № 1 към Договор от 14.09.2017 г., сключено между 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и „Филтър“ ООД ведно с приложение № 1 към него; 

- Извлечение от инвентарна книга за когенератор № 5 към 31.12.2020 г.; 

- Писмо с изх. № 104 от 14.10.2019 г. от „Филтър“ ООД до „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД и легализиран превод от преводаческа агенция „Форум 1999“ ЕООД, относно 

подмяната на двигател и генератор на когенератор № 5 с нов модел JGS 420 GS-N.L, 

Jenbacher; 

- Копия на фактури за извършените разходи, свързани с придобиването на новия 

когенератор № 5. 

 

Замененият когенератор № 5 с нов модел JGS 420 GS-N.L, Jenbacher, производство 

2019 г. ще продължи да изпълнява функциите, като заместваща мощност при 

възникване на аварийни ситуации, свързани с пълното изключване на когенератор 4, 

или при спиране на когенератор 4 за планов ремонт, съгласно новото условие 2.1. от 

решение № 84-Н0-И0-АЗ/2015 г. на МОСВ, с което е актуализирано КР № 84 от 2005 г. 

Замяната на когенератор № 5 няма да доведе до промени в експлоатацията на 

енергийния обект – той ще продължи да произвежда електрическа и топлинна енергия, 

което не води до изменение на вида на лицензията, а само до изменението на 

инсталираните мощности на основно производствено съоръжение в Приложение № 1. 

 

Дружеството е представило извлечение от инвентарната книга за когенератор  

№ 5 от което е видно, че към 31.12.2020 г. подменените части (част 30 000 работни часа и 

част 60 000 работни часа) са с нулева балансова стойност, а неподменящата се част е с 

балансова стойност в размер 307 022,55 лв. След извършената подмяна стойността на 

когенератор КГ - № 5 е завишена с 1 088 925,53 лв., както следва: част 30 000 работни 

часа– 373 431,02 лв.; част 60 000 работни часа – 600 222,09 лв. и неподменящата се част – 

115 272,42 лв. или общата балансова стойност е 1 395 948,08 лв. Демонтираното старо 

съоръжение се връща на производителя в случай на подмяна, съгласно споразумение 

между GE Jenlacher и „Филтър“ ООД, като техен официален представител и сервизен 

партньор за Република България. Дружеството е заявило, че извършената подмяна на 

старото съоръжение е финансирана със собствени средства. 

Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършената замяна на 

когенератор № 5 с нов модел води до несъществени изменения на параметрите на 

топлообменниците за оползотворяване на топлината от ДВГ, а от там и до минимално 

намаление на общата инсталирана топлинна мощност с топлоносител с гореща вода от 47,210 

MWt на 47,169 MWt, което няма да доведе до нарушаване на топлоснабдяването на 
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клиентите на дружеството. Също така замяната води и до намаление от 84,00% до 82,6% 

на общата ефективност (КПД), докато електрическата ефективност се увеличава от 40,5% на 

41,3%. 

Изпълненият проект за замяна на когенератор № 5 не води до увеличение на 

количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества, няма да доведе до 

въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда, не се очаква да има 

изменение в посока увеличение на генерираните парникови газове и общо емисиите на 

димни газове при производството на енергия. Следователно проектът няма да влоши 

досегашните екологични параметри на централата като цяло и няма да доведе до 

допълнително отрицателно въздействие върху околната среда при нейната експлоатация. 

След извършената замяна на когенератор № 5 общата инсталирана 

електрическа мощност се запазва на 11,180 MWе, а общата топлинната мощност с 

топлоносител гореща вода се променя от 47,210 MWt на 47,169 MWt. 

Приложение № 1 към лицензията за дейността производство на електрическа 

и топлинна енергия – „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“ следва да бъде изменено, в съответствие с предложението на 

дружеството. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по подадено от 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД заявление за изменение на лицензията по отношение на 

енергийния обект във връзка с проект „Подмяна на двигател и генератор на Когенератор 

№ 5 след изтичане на 60 000 работни часа“. Заявлението е подадено на основание чл. 51, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 61 от НЛДЕ. Причините за извършената подмяна на 

съоръженията са достигнати 60 000 работни часа, при които трябва да се извърши 

задължителен основен ремонт, съгласно предписанията на завода-производител и във 

връзка с това, че този модел когенератор е спрян от производство и липсват резервни 

части за извършването на ремонтни дейности. Новият генератор е с по-добри технически 

параметри. Дружеството заявява, че изходящата електрическа мощност ще бъде 

софтуерно ограничена до 1 464 кW. Проектът е изпълнен в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и ЗООС. Подмяната на съоръжението води до несъществено изменение на някои 

технически характеристики на когенератора. Инсталираната топлинна мощност се 

променя от 1 574 kW на 1 533 kW. Обща ефективност намалява от 84% на 82,6%. 

Електрическа ефективност се повишава от 40,5% на 41,3%. 

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а 

само до промяна на приложение № 1 към нея. 

Съоръжението ще продължи да изпълнява заместващи функции при възникване на 

аварийни ситуации, свързани с пълното изключване на когенератор №4, или при спиране 

на когенератор №4 за планов ремонт, съгласно новото условие 2.1. в Комплексното 

разрешително. Замяната води до несъществени изменения на параметрите на 

топлообменниците за оползотворяване на топлината от ДВГ, а от там и до минимално 

намаление на общата инсталирана топлинна мощност с топлоносител с гореща вода от 

47,210 MWt на 47,169 MWt, което няма да доведе до нарушаване на топлоснабдяването на 

клиентите на дружеството в гр. Варна. Също така замяната води и до намаление от 84,00% 

до 82,6% на общата ефективност, докато електрическата ефективност се увеличава от 

40,5% на 41,3%. 

След извършената замяна на когенератор № 5 общата инсталирана електрическа 

мощност се запазва на 11,180 MWе, а общата топлинната мощност с топлоносител гореща 

вода се променя от 47,210 MWt на 47,169 MWt. 

Приложение № 1 към лицензията за дейността производство на електрическа и 

топлинна енергия – „Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики“ следва да бъде изменено, така като е предложено от дружеството, с 

описание на техническите параметри на съоръжението. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага КЕВР: 

1. Да обсъди и приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на 

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

регулиране; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание на 

Комисията по т. 2, на което да бъде разгледан докладът, за 13.10.2021 г. от 10:00 часа в 

зала 4 на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направеното 

допълнение. 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката предлагаме КЕВР: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. от 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа 

и топлинна енергия; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 13.10.2021 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

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 членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6 

от протокол № 196 от 17.09.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-256 от 14.09.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, установи следното: 
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С решение по т. 6 от протокол № 196 от 17.09.2021 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 2 801,08 лева, дължима към 25.07.2021 г. Върху 

неплатената главница от 2 801,08 лева, считано от 26.07.2021 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.  

 

Непогасеното от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД 

задължение към КЕВР е формирано, както следва: 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 2 801,08 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума, считано от 26.07.2021 г. се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).  

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД е уведомен за 

дължимата сума по електронна поща на 15.07.2021 г., но до настоящия момент 

дружеството не е погасило своето задължение. 

 

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-17-12-10 от 21.09.2021 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 08YQ4M 8, удостоверяващо получаване на 24.09.2021 

г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В 
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указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.3.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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 2 801,08 лева (две хиляди 

осемстотин и един лева и осем стотинки), представляваща втора променлива част от такса 

„В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.07.2021 г.; 

2. Върху неплатената главница в размер на 2 801,08 лева, считано от 26.07.2021 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 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 два гласа (Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

 

По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 8 

от протокол № 196 от 17.09.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-258 от 14.09.2021 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, установи следното: 

 

С решение по т. 8 от протокол № 196 от 17.09.2021 г. Комисия за енергийно и водно 
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регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД 

представляваща неплатена втора част от годишна такса „В и К регулиране” за 2021 г. в 

размер на 10 137,54 лева, дължима към 25.07.2021 г. Върху неплатената главница в размер 

на 10 137,54 лева, считано от 26.07.2021 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 - СЛИВЕН” ООД 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 13 235 295 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 - 

СЛИВЕН” ООД променливата част за 2021 г. е в размер на 30 412,63 лв. (0,005 лв./куб.м 

за 6 082 526 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-72 от 17.02.2021 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 - СЛИВЕН” ООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми.  

 

Непогасеното от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД 

задължение към КЕВР е формирано, както следва: 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 10 137,54 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума, считано от 26.07.2021 г. 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).  

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е уведомен за 

дължимите суми по електронна поща на 15.07.2021 г. и на 29.07.2021 г., но до настоящия 

момент дружеството не е погасило своите задължения. 

 

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

на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е уведомен за откриване 

на процедурата с писмо на КЕВР изх. № В-17-26-19 от 21.09.2021 г. и известие за 

доставяне № R PS 1040 08YQ4O A, удостоверяващо получаване на 24.09.2021 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 
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КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД към КЕВР не са заплатени. 

 

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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” 

ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „6-ти септември“ № 27, 

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 10 137,54 лева (десет хиляди сто 

тридесет и седем лева и петдесет и четири стотинки), представляваща втора променлива 

част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.07.2021 г.; 

2. Върху неплатената главница в размер на 10 137,54 лева, считано от 26.07.2021 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 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 два гласа (Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД /“ВКТВ“ ЕООД/, гр. Велинград. 

 

С решение по т. 7 от протокол № 196 от 17.09.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 
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отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, с размер на главницата от 

3 037,56 лева, дължима към 25.07.2021 г. Върху неплатената главница в размер на 3 037,56 

лева, считано от 26.07.2021 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) „ВКТВ“ 

ЕООД, гр. Велинград, е уведомен с писмо изх. № В-17-06-12 от 21.09.2021 г., като му е 

определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е 

поканен в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 23.09.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВКТВ“ ЕООД, 

гр. Велинград, в размер на 3 037,56 лева и вписано основание“ +втора вноска променлива 

част 2021 г. год.такса към 25.07.2021“. В резултат на постъпилото плащане върху 

неплатената в срок главница от 3 037,56 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 

50,63 лева за периода от 26.07.2021 г. до 23.09.2021 г. За дължимата лихва дружеството е 

уведомено по електронна поща vik_velingrad@mail.bg на 23.09.2021 г. и е приканено да я 

погаси. 

На 29.09.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на 50,63 

лева, с което „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, напълно погаси дължимите суми по откритата 

процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка към 

настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва А. Димитрова. След като дружеството е погасило задълженията си, 

работната група предлага КЕВР да вземе следното решение: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград. 

2. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

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

решение. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК), предлагаме КЕВР да вземе следните 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград. 

2. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

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 два гласа (Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

 

mailto:vik_velingrad@mail.bg
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По т.6. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г., 

подадено от „Булгаргаз“ ЕАД, за издаване на разрешение за извършване на сделки, 

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

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи следното: 

  

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД на основание чл. 92, ал. 

1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече 

от десет на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен 

финансов отчет, а именно: (…) Към заявлението дружеството е представило следните 

документи: прогнозен финансов отчет и обосновка, съдържаща анализ на възможностите 

на „Булгаргаз“ ЕАД да обслужва задълженията си по Договор за кредит (…); проект на 

(…) към Договор за кредит (…). и Изменение (…); Договор за кредит (…);(…) към 

Договор за кредит (…).;(…) към Договор за кредит (…).; банкова гаранция (…); препис от 

решение по (…) от заседание на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД от (…); 

препис от решение по (…). от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД; 

информация относно усвоения размер на средствата по сключените от „Булгаргаз“ ЕАД 

действащи договори за кредит тип „овърдрафт“ и съответно оставащата част от 

подлежащите на погасяване суми, с посочване на крайния срок за погасяването им. С 

писмо с вх. № (…). заявителят е представил решение по Протокол (…), с което 

министърът на енергетиката е дал разрешение на БЕХ ЕАД да сключи, в качеството му на 

съдлъжник, Анекс (…) към Договор за кредит (…)., сключен между (…), „Булгаргаз“ 

ЕАД, в качеството на кредитополучател и БЕХ ЕАД да сключи, в качеството на 

съдлъжник. 

 Със Заповед № (…). на председателя на КЕВР е сформирана работна група със 

задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, съдържащи се в 

заявлението. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, 

Комисията установи следното:  

„Булгаргаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

175203485, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Сердика, ул. 

„Петър Парчевич“ № 47, с предмет на дейност: обществена доставка на природен газ и 

свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ с цел неговото 

съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на 

природен газ в страната. Регистрираният капитал на „Булгаргаз” ЕАД е в размер на 231 

698 584 лв. Целият размер на капитала на дружеството е записан изцяло и внесен от 

едноличния собственик на капитала БЕХ ЕАД с ЕИК 831373560. Правата на държавата 

като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД се упражняват от министъра на 

енергетиката.  

„Булгаргаз” ЕАД е с едностепенна система на управление, като органи на 

управление на дружеството са: едноличен собственик на капитала – БЕХ ЕАД, който 

решава въпросите от компетентността на Общото събрание, и Съвет на директорите в 

състав: Светослав Танев Делчев, Диана Стоянова Бонева, Николай Ангелов Павлов, 

Илиян Кирилов Дуков, Николай Атанасов Дончев. Представлява се от Николай Ангелов 

Павлов – изпълнителен директор. 

„Булгаргаз” ЕАД е лицензиант по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ), като 

притежава лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността „обществена доставка на 

природен газ“ за срок от 35 години.  

С Решение № (…). КЕВР е разрешила на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със (…), 

Договор за кредит № (…)., въз основа на който на „Булгаргаз” ЕАД е предоставен кредит 

с максимален размер (…) чрез издаване на банкова гаранция в полза на AGSC във връзка с 
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договор за продажба на природен газ. С Решение № (…). КЕВР е дала разрешение на 

„Булгаргаз“ ЕАД да сключи (…) към Договор за кредит № (…)г., въз основа на който (…) 

„Булгаргаз“ ЕАД със заявление с вх. № (…). е поискало издаване на разрешение за 

извършване на следните сделки: сключване на Анекс (…) към Договор за кредит (…) на 

50% от стойността на банковата гаранция. 

Заявителят е обосновал необходимостта от сключване на исканите сделки със 

следното: (…) 

Заявителят е представил решения по Протокол (…) на Съвета на директорите на 

„Булгаргаз“ ЕАД за одобряване предоставянето на обезпечение в полза на (…) 

Проект на Анекс (…) към Договор за кредит (…) 

Според проекта на Анекс (…) от Договор за кредит № (…) се изменя, както следва:  

(…) 

Според проекта на Анекс (…) от Договор за кредит (…) се изменя, както следва:  

(…) 

Проектът на Анекс (…) предвижда и следните изменения и допълнения към 

Общите условия за кредитиране (ОУК): 

(…) 

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

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

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 

от НЛДЕ, Комисията дава разрешение за сключване на заеми със срок на погасяване по-

дълъг от една година, както и сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. В конкретния случай, 

проектът на Анекс (…) удължава (…) срока за погасяване на всички задължения по 

Договор за кредит (…), като за (…) Следователно е налице хипотеза на (…) от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет или повече от 10 на 

сто от същите. Следователно сключването на Анекс (…) към Договор за кредит (…), 

удължаване срока на (…) подлежат на разрешаване по чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ и 

чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ. В тази връзка е необходимо да бъде установено 

съвкупното влияние на задълженията на „Булгаргаз” ЕАД, произтичащи от сделките, 

чието разрешение за сключване се иска, върху финансовото състояние на лицензианта, с 

оглед преценката дали сключването на разглежданите сделки води или може да доведе до 

нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Тази преценка се базира на финансово-икономическото състояние на 

заявителя. За установяване на същото е извършен анализ на одитирания годишен 

финансов отчет на „Булгаргаз“ ЕАД, като е взета предвид и предоставената от 

дружеството информация за всички сключени от него кредити, а именно: (…) 

В резултат на анализа на финансово-икономическото състояние за 2020 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД се установява следното: Общите приходи на дружеството за 2020 г. са 

699 889 хил. лв. Структурата на общите приходи включва приходи от продажба на 

природен газ, други приходи в т.ч. приходи от неустойки по просрочени вземания, други 

неустойки и други приходи. Общите разходи за 2020 г. са в размер на 655 738 хил. лв. 

Финансовият резултат на дружеството за 2020 г. е печалба в размер на 39 657 хил. лв.  

Акционерният капитал към края на 2020 г. е в размер на 231 698 хил. лв. 

Законовите резерви са в размер на 7367 хил. лв., а други резерви са на стойност 7 хил. лв. 

Собственият капитал на дружеството е 279 295 хил. лв. за 2020 г. Общо активите на 

дружеството за 2020 г. са в размер на 363 198 хил. лв. Нетекущите активи са 13 826 хил. 

лв., а текущите активи възлизат на 349 372 хил. лв. Общо пасивите на дружеството са 83 

903 хил. лв. през 2020 г. Нетекущите пасиви на дружеството са 51 689 хил. лева, а 

текущите пасиви са в размер на 32 214 хил. лв. От анализа на паричните потоци за 2020 г. 

е видно, че паричните средства и еквиваленти в края на годината са с положителни 

стойности. 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Булгаргаз” ЕАД за 2020 г.:  

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 20,20 

за 2020 г., което е показател, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал 

за инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на текуща ликвидност е 10,85 

за 2020 г. и показва, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност 3,33 за 2020 г., което е 

индикатор, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за покриване 

на дългосрочните и краткосрочните си задължения. От стойностите на горепосочените 

показатели, изчислени на база обща балансова структура за 2020 г., може да се определи, 

че общото финансово-икономическо състояние на „Булгаргаз” ЕАД е много добро. 

Стойността на активите на „Булгаргаз“ ЕАД към 31.12.2020 г. е 363 198 хил. лева. 

Тъй като размерът на банковата гаранция надвишава 10 на сто от активите съгласно 

последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., е необходимо „Булгаргаз“ ЕАД да 

получи разрешение от КЕВР за сключване на договора за кредит. 

От анализа на прогнозните отчети за всеобхватния доход и парични потоци за 

четирите тримесечия от 01.07.2021 г. до 31.06.2022 г., е видно следното: 

Прогнозните финансови отчети представят възможностите на „Булгаргаз“ ЕАД да 

генерира парични средства за покриване на разходите за издаване и поддържане на 

банкова гаранция. За периода, включващ третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. и 

първото и второ тримесечие на 2022 г., общият размер на прогнозираните приходи е (…) 

хил. лв.,а приходите от продажба на природен газ са в размер на (…) хил. лв., като 

себестойността на продадения газ е в размер на (…) хил. лв.  

Финансовите отчети са разработени въз основа на прогноза за очакваните цени на 

природния газ през посочения период. Заявителят е представил приходите от продажба на 

природен газ по видове дейности – регулирана, нерегулирана и организиран борсов пазар. 

Очакваните приходи от продажба на природен газ по тримесечия са следните: III 

тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв.; IV 

тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв.; I 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв. и II 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв. 

Структурата на общите приходи включва още и други приходи в размер на (…) хил. лв. 

Финансови приходи не са прогнозирани. От прогнозния отчет за всеобхватния доход е 

видно, че нетната печалба за първото тримесечие на 2022 г. е в размер на (…) хил. лв., 

поради очаквано по-голямо потребление и по-високи продажни цени. 

Общите разходи по икономически елементи по тримесечия са следните: III 

тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв.; IV тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв.; I тримесечие 

на 2022 г. – (…) хил. лв. и II тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. или общо разходи по 

икономически елементи в размер на (…) хил. лв. От тях с най-голям относителен дял е 

себестойността на предвидените количества природен газ в размер на (…) хил. лв., от 

които за регулирана дейност са (…) хил. лв. Разходите за външни услуги за периода са в 

размер на (…) хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са (…) хил. лв., 

разходите за амортизации са (…) хил. лв., други разходи са в размер на (…) хил. лв. и 

разходи за материали са (…) хил. лв. Финансовите разходи са в размер на (…) хил. лв. 

Разходи за провизии са предвидени, както следва: (…) хил. лв. през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. и (…) хил. лв. през първо и второ тримесечие на 2022 г. 

Дружеството прогнозира обща нетна печалба за периода в размер на (…) хил. лв., като по 

тримесечия е, както следва: III тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв.; IV тримесечие на 

2021 г. – (…) хил. лв.; I тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. и за II тримесечие на 2022 г. – 

(…) хил. лв. 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило прогнозни парични потоци, посочени по периоди в 

таблицата, както следва: 
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Параметри 
III трим. 2021 г. 

(хил. лв.) 

IV трим. 2021 г. 

(хил. лв.) 

I трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

I I трим. 2022г. 

(хил. лв.) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност (…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от финансова дейност (…) (…) (…) (…) 

Нетно увеличение (намаление) на паричните 

средства и еквиваленти през периода 
(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в началото на 

периода 
(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в края на 

периода 
(…) (…) (…) (…) 

 

От представените прогнозни парични потоци е видно, че очакваните парични 

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

природен газ, получени лихви, неустойки, възстановени депозити и други. 

Прогнозираните плащания са към доставчици – за покупка на природен газ, по сделки със 

свързани лица, към други контрагенти, по трудови възнаграждения и осигуровки, данъци, 

както и други плащания, свързани с оперативната дейност на дружеството. Плащанията 

при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с разходи за 

придобиване на материални и нематериални активи. По отношение на финансовата 

дейност са прогнозирани плащания на главница и лихви по договори за лизинг, плащане 

на други лихви, както и плащания по банкови гаранции и такси. При така заложените 

параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с положителни стойности 

в края на всеки от периодите и показват, че „Булгаргаз“ ЕАД ще притежава възможности да 

генерира достатъчно парични средства и ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

покриване на плащанията по договора за банков кредит, както и да изпълнява 

лицензионните си задължения.  

С оглед горното, КЕВР счита, че ако „Булгаргаз“ ЕАД спази заложените параметри 

в представените финансови отчети, очакваните парични потоци на дружеството за 

периода на действие на банковия кредит ще гарантират изпълнение на лицензионните 

задължения, както и необходимия паричен ресурс за изпълнение на поетите с Анекс (…) 

към Договор за кредит (…) задължения, включително задълженията, свързани (…). 

Следователно, реализирането на посочените сделки няма да доведе до нарушаване 

осъществяването на лицензионната дейност и сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на дружеството. 

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва Е. Маринова. В Комисията е постъпило от „Булгаргаз” ЕАД искане за 

издаване на разрешение за сключване на сделки, а именно: сключване на Анекс (…) към 

Договор за кредит, сключен между „Булгаргаз” ЕАД, „Български енергиен холдинг“ ЕАД 

и (…). Към заявлението дружеството е представило съответните решения на СД на 

„Булгаргаз” ЕАД за сключването на тези сделки, както и решения на министъра на 

енергетиката, с които разрешава на БЕХ ЕАД да сключи Анекс (…) в качеството му на 

съдлъжник. 

Проектът на Анекс (…), който се предвижда да бъде сключен към Договор за 

кредит, съдържа следните изменения: (…) 

 Анекс (…) предвижда (…) Според условията на този договор банката предоставя 

на „Булгаргаз“ ЕАД необвързан кредит с максимален размер от (…) чрез (…). 

Ремзи Осман излезе от залата. 

 

Е. Маринова каза, че според условията на този договор в периода на усвояване на 

кредита „Булгаргаз“ ЕАД може да поиска (…).(…) В такъв размер ще бъде и усвоеният 

обем по Договора за кредит. Според условията по този Договор за кредит „Булгаргаз“ 

ЕАД трябва да предостави обезпечение под формата на залог в щатски долари по 
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специално открита сметка в размер на не по-малко от 50% от размера на усвоения кредит. 

Тези сделки попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, както и на чл. 

92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ, поради което подлежат на разрешаване от КЕВР след 

преценка на съвкупното влияние на всички задължения, включително и новопоисканите, 

върху финансовото състояние на „Булгаргаз“ ЕАД, което се установява след финансов 

анализ. Извършен е финансов анализ и заключението е, че ако „Булгаргаз“ ЕАД спази 

заложените параметри в представените финансови отчети, очакваните парични потоци на 

дружеството за периода на действие на банковия кредит, включително задълженията по 

обезпеченията, ще могат да бъдат оперирани от дружеството. Следователно исканите 

сделки няма да доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната дейност и 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 

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

енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да разреши на 

„Булгаргаз“ ЕАД да сключи със (…), Анекс (…) към Договор за кредит (…), както и да 

бъде (…), съгласно изложените мотиви. 

И. Н. Иванов каза, че към този проект на решение трябва да има и първа точка: 

Комисията одобрява предложения доклад. 

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

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 

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

дейностите в енергетиката 
 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със (…), Анекс (…) към Договор за 

кредит (…)., както и да бъде удължен срокът на валидност на предоставеното обезпечение 

(…), съгласно мотивите на настоящото решение. 

 

 

В заседанието по точка шеста 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 членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно проект на Методика за изменение и 

допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция. 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) приема и контролира прилагането на методика за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. 
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Към настоящия момент е в сила приетата с решение на КЕВР по протокол № 142 от 

15.07.2021 г., в частта по т. 2, Методика за определяне на цените на електрическата 

енергия на доставчика от последна инстанция (обн. ДВ, бр. 60 от 2021 г., Методиката).  

В резултат от натрупаната през последните месеци практика по прилагането на 

Методиката се установиха неточности и неясноти в акта, които налагат прецизирането на 

някои разпоредби с оглед правилното им изпълнение от доставчиците от последна 

инстанция (ДПИ). Също така,  през периода на прилагане на акта се наблюдава 

значително и трайно повишение на цените на електрическата енергия на свободния пазар 

на електрическа енергия, съответно на средната продажна цена на електрическата енергия, 

предназначена за продажба на клиенти от ДПИ.  

Горното, и все още големият брой небитови клиенти без избран доставчик на 

електрическа енергия водят до необходимост за временно въвеждане на нова формула за 

образуването на средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за 

продажба на клиенти от ДПИ. 

Във връзка с изложеното, със Заповед № З-Е-245 от 01.10.2021 г. на председателя 

на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализ, въз основа на който да 

изготви доклад и проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция 

(проект на МИД на Методиката). 

 

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), в редакцията 

обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 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 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 с горното, в настоящия доклад са изложени мотивите за приемането на 

проект на МИД на Методиката, както следва: 

1. Причини: 

Предложеното изменение на чл. 8 е с оглед прецизиране на текста на разпоредбата, 

който да отразява точно изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия 

относно изготвянето и подаването на графици за потребление. По отношение 

предложения § 2 от проекта на МИД на Методиката следва да се отбележи, че 

необходимостта от временно прилагане на коригирана формула за изчисляване на 

средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на 

клиенти от ДПИ произтича от екстремните стойности на цената на електрическата 

енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа 

енергия, с която цена е обвързана цената на ДПИ. От друга страна, в случая следва да се 

вземе предвид и пазарното поведение на небитовите крайни клиенти на електрическа 

енергия, които в срок до 30.06.2021 г. не са сключили договор за доставка на електрическа 

енергия с търговец на електрическа енергия. Тези клиенти са били част от регулирания 

пазар на електрическа енергия до 26.06.2020 г. – датата на влизане в сила на Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. След влизането в сила на посоченото изменение на 

ЗЕ небитовите крайни клиенти се снабдяват с електрическа енергия от търговец на 
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електрическа енергия по свободно договорени цени. Избора на доставчик в посочените 

случаи все още създава затруднения на повечето небитови крайни клиенти, поради което 

по аргумент от чл. 95а от ЗЕ до сключването на договор с търговец на електрическа 

енергия те ще бъдат клиенти на ДПИ. 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на МИД на Методика се цели създаването на по-ясни и точни 

разпоредби на Методиката, както и привеждането им в съответствие с други подзаконови 

нормативни актове на КЕВР. § 2 от проекта на МИД на Методиката има за цел да осигури 

кратък интервал от време, през който небитовите клиенти, които към настоящия момент 

все още не са сключили договор с търговец за доставка на електрическа енергия да могат 

да предприемат необходимите действия, свързани с преминаването от ДПИ към доставчик 

по свободно договорени цени. 

 

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

Прилагането на проекта на МИД на Методиката не е обвързано с разходи за 

държавния бюджет. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Предложеният проект ще допринесе за безпротиворечивото прилагане на 

Методиката от страна на ДПИ. От друга страна, на малките небитови клиенти, 

незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна 

обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на 

електрическата енергия, така че след проучване на пазара по свободно договорени цени да 

могат да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа 

енергия чрез сравняване и избор на конкурентни оферти от други доставчици. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на МИД на Методиката е в съответствие и не нарушава 

основни права и принципи от правото на Европейския съюз. Проектът е съобразен с т. 27 

от Преамбюла и чл. 27 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за 

изменение на Директива 2012/27/ЕС. 

При одобряване на предложения проект следва да бъде проведена процедура в 

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

Проектът на МИД на Методиката 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 

заинтересованите лица бъде предоставен подходящ срок за изразяване на становища и 

предложения по него. Следва да се отбележи, че към настоящия момент значителна част 

от небитовите крайни клиенти, притежаващи обекти, присъединени на ниво ниско 

напрежение, вместо да изберат доставчик на свободен пазар се снабдяват с електрическа 

енергия при условията на чл. 95а от ЗЕ. Това обстоятелство, заедно с екстремното и 

трайно увеличение на цените на електрическата енергия на свободен пазар през 

последните няколко месеца, водят до необходимост да не бъде проведена процедурата, 

регламентирана в чл. 26, ал. 4 изр. първо от ЗНА, предвиждаща 30-дневен срок за 

предложения и становища по проекта на МИД на Методиката от публикуването му за 

обществени консултации, поради което следва да се приложи предвидената в чл. 26, ал. 4, 

изр. второ от ЗНА възможност Комисията да определи друг такъв срок, но не по-кратък от 

14 дни.  

Във връзка с необходимостта от провеждане на обществено обсъждане на проекта 

на МИД на Методиката 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 
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COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на 

гражданите. С Решение № 629 на Министерския съвет от 26.08.2021 г. извънредната 

епидемиологична обстановка в Р България е удължена до 30.11.2021 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 МИД на 

Методиката. 

 

Изказвания по т.7.:  

Докладва П. Младеновски. Със Заповед на председателя на КЕВР от 01.10.2021 г. е 

сформирана работна група, която да извърши анализ, въз основа на който да изготви 

доклад и проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на 

цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Предложеното 

изменение е свързано с увеличениете цените на електрическата енергия на свободен пазар 

през последните няколко месеца, като по този начин се дава един преходен период от 3 

месеца, в който се намалява цената на ДПИ. В този преходен период от 3 месеца 

клиентите, които все още не са сменили доставчика си, следва да си изберат такъв на 

свободния пазар. Изменението се изразява в промяна във формулата на ценообразуване, 

където разходите за небаланси се намаляват във формулата от 20% на 10%, а борсовата 

цена се увеличава от 80% на 90% в общата формула. В същото време на надценката за 

дейността „доставка на електрическа енергия“ от ДПИ се слага таван от 10 лв., т.е. тя се 

запазва 5%, но й се слага таван, като по този начин се очаква цените на ДПИ да се намалят 

от порядъка на 15-20 лв., в зависимост от профила на потребление на съответния клиент. 

Тази цифра може да е доста по-голяма предвид последно отчетените цени и тенденцията 

за ясното повишаване на цените на електрическата енергия, което реално се случва за 

часове. Само от тази сутрин информацията е, че газът е достигнал 1 600 $/1000 м3, а 

очакваната цена, която ще се постигне на борсата на унгарския пазар, прогнозата за днес е 

за 300 евро/ MWh. В тази връзка очакваният ефект може да е доста по-голям от тези 15-20 

лв., които са изчислени на база на сегашните цени от около 200-250 лв./MWh, постигнати 

на БНЕБ. П. Младеновски отбеляза, че това е временна мярка, т.е. не се дискриминират 

клиентите, които съвестно са си потърсили и са си избрали доставчик, за да избегнат 

високите цени на ДПИ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 12 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, работната група предлага на Комисията да обсъди 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция; 

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 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 и на Портала за 

обществени консултации. 

И. Н. Иванов каза, че както е отбелязал П. Младеновски, това е временна мярка, 

която ще продължи 3 месеца. Председателят поиска да се обяснят какви са негативните 

последици, ако тази мярка има постоянен характер. 
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П. Младеновски обясни, че негативните последици са, че се приравнява ДПИ с 

търговците на електрическа енергия. По този начин се деструктира свободният пазар на 

електрическа енергия, а от друга страна, ДПИ съгласно европейското законодателство би 

следвало да е с най-високата цена на пазара, като тя представлява един вид наказание за 

неизбралите търговец на електрическа енергия. Предполага се, че би следвало клиентите, 

които са на доставчик последна инстанция, да се задържат там не повече от 1-2 месеца. 

Всеки пазар се характеризира с различна особеност, още повече че има клиенти, които, 

първо, от незаинтересованост са останали на ДПИ, които поради ниската си консумация 

на електрическа енергия предлаганата по-ниска цена от пазара не представлява особен 

интерес за тях. Разликата, ако е 5-10 лв. на фактура, повечето избягват. Втората причина 

за наличието на повечето клиенти на ДПИ се крие в недостатъчната информационна 

кампания и незнанието на повечето хора, че следва да си изберат търговец от свободния 

пазар. Третият вид клиенти, които са на ДПИ, са обикновено държавни дружества, които 

поради ограниченията на ЗОП не могат да изберат свой търговец за един по-дълъг период 

поради обжалване и т.н. Четвърта, най-голяма група клиенти, които са на ДПИ, са тези, 

които обикновено изпитват финансови затруднения, не могат да си плащат сметките и 

съответно има нежелание от страна на търговците да им доставят електрическа енергия. 

И. Н. Иванов каза, че П. Младеновски е дал един интервал, в който се променя 

бонуса, който се получава от намаляването на цената на ДПИ. Председателят попита коя е 

причината за тази променлива компонента, след като е представена формулата в 

Преходните и заключителни разпоредби на акта. Защо се променя между 10% и 20%, а 

може да стигне и до 30%? 

П. Младеновски попита дали въпросът е: Защо разходите за небаланс се променят 

от 20% на 10%?  

И. Н. Иванов каза, че въпросът е – защо ефектът за потребителите ще бъде 

различен в рамките на 10 лв., 20 лв., дори при тези цени, които в момента са от вчерашния 

ден, да отиде на 30 лв. и нагоре. 

П. Младеновски отговори, че колкото е по-висока цената, това намаление толкова 

ще нарасне повече надценката. Оттам идва и по-различното намаление при различните 

цени. С увеличението на цените се увеличава и компонентата, която е за балансиране, тъй 

като тя също е пряко свързана с цената на борсата. В тази връзка колкото стане по-висока 

цената, толкова по-голям ще е ефектът в абсолютна стойност. И обратното. Тоест ефектът 

е процентов. 

И. Н. Иванов каза, че това е първата мярка от мерките, които са били набелязани, за 

приноса на КЕВР за намаляване на ефекта от изключително високите цени на 

електрическата енергия и на природния газ. Председателят апелира да се подкрепят 

промените, защото те действително ще позволят в рамките на следващите 3 месеца тази 

голяма част от небитови потребители, най-често дребен и среден бизнес, които не са 

избрали по различни причини доставчик от борсата, да сторят това нещо след една 

засилена информационна кампания. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи обществено обсъждане 

на Комисията по т. 2 за 08.10.2021 г. от 10:00 часа в зала 4 на КЕВР. Председателят 

подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 12 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 с вх. № Е-Дк-1008 от 04.10.2021 г. относно проект на Методика за 
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изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия 

на доставчика от последна инстанция; 

2. Приема проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция; 

3. Насрочва обществено обсъждане на проект на Методика за изменение и 

допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция по т. 2 на 08.10.2021 г. от 10:00 ч., което да се проведе 

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

водно регулиране; 

4. За участие в общественото обсъждане на проекта на Методика за изменение и 

допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция по т. 2 да бъдат поканени чрез съобщение на интернет 

страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти 

и организации на потребители; 

5. Датата и часът на провеждане на обществено обсъждане да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

6. Проектът 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. 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. 

 

В заседанието по точка седма 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 членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Разрешава на „Електроразпределение Север” АД да изведе от експлоатация 

трафопост с диспечерско наименование ТП Любово № 2, бул. „Столетов“, гр. Габрово, 

представляващ сграда с идентификатор 14218.537.286.1, собственост на 

„Електроразпределение Север” АД. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. от 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа 

и топлинна енергия; 

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 13.10.2021 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 
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интернет страницата на Комисията. 

 

По т.3. 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.4. както следва: 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” 

ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „6-ти септември“ № 27, 

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.5. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград. 

2. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи със „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез 

„СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ, Анекс 3 към Договор за кредит № 443 от 

31.07.2020 г., както и да бъде удължен срокът на валидност на предоставеното 

обезпечение под формата на банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gaz Supply Company, 

издадена от „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН 

БЪЛГАРИЯ, както и да предостави финансово обезпечение под формата на паричен 

депозит в полза на „СИТИБАНК ЮРЪП ПЛС“ чрез „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД, КЛОН 

БЪЛГАРИЯ, съгласно мотивите на настоящото решение. 

 

По т.7. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1008 от 04.10.2021 г. относно проект на Методика 

за изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата 

енергия на доставчика от последна инстанция; 

2. Приема проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за 

определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция; 

3. Насрочва обществено обсъждане на проект на Методика за изменение и 

допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция по т. 2 на 08.10.2021 г. от 10:00 ч., което да се проведе 

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

водно регулиране; 

4. За участие в общественото обсъждане на проекта на Методика за изменение и 

допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция по т. 2 да бъдат поканени чрез съобщение на интернет 

страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за 

енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти 

и организации на потребители; 

5. Датата и часът на провеждане на обществено обсъждане да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране; 
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6. Проектът 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. 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. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-997 от 27.09.2021 г. Решение на КЕВР № Р-350 от 

06.10.2021 г. – заявление подадено от „Електроразпределение Север“ АД за даване на 

разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост с диспечерско наименование ТП 

Любово № 2, гр. Габрово; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1000 от 27.09.2021 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 

30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство 

на електрическа и топлинна енергия; 

3. Акт № УДВ - 51/06.10.2021 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД; 

4. Акт № УДВ - 52/06.10.2021 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

СЛИВЕН” ООД; 

5. Доклад с вх. № В-Дк-320 от 29.09.2021 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВКТВ“ ЕООД, гр. 

Велинград; 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1006 от 04.10.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-351 от 

06.10.2021 г. – заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-98 от 24.09.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД с искане 

за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от десет на сто от 

активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет; 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1008 от 04.10.2021 г. - проект на Методика за изменение и 

допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция и проект на акт 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 Г. Добрев 

 

................................................. 

 Р. Осман 

 

.................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 А. Йорданов  

           

.................................................        Р. ТОТКОВА 

 Г. Златев 

 

................................................. 

 Е. Харитонова 

 

................................................. 

 Д. Кочков 
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................................................. 

 П. Трендафилова 

 

 
 

 

 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


