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ПРОТОКОЛ
№ 31
София, 12.02.2021 година
Днес, 12.02.2021 г. от 10:52 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, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен
газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за
продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от
„Топлофикация-Разград“ АД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Радослав Наков, Диана Николкова, Христина Петрова, Надежда Иванова и Йовка Велчева
2. Доклад с вх. № E-Дк- 191 от 09.02.2021 г. и проект на решение относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г. за издаване на разрешение за извършване на
сделка, която води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването
вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и за издаване на разрешение за
учредяване на залози върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност,
подадено от „Хаос Инвест“ ЕАД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Цветанка Камбурова, Петя Петрова, Радостина Методиева и Рада Башлиева
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

3. Доклад с вх. № Е-ДК-190 от 09.02.2021 г. относно освобождаване на член на
Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Работна група по Заповед № З-Е-14 от 28.01.2021 г.: Агапина Иванова; Елена
Маринова; Ремзия Тахир; Александра Димитрова, Деница Лефтерова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. относно
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх.
№ E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛРПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на
топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД на основание чл. 56, ал. 1, т.
1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към тях е
сформирана работна група със Заповед № З-Е-100 от 19.06.2020 г. на председателя на
КЕВР.
Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Разград“ АД са свързани, на
основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно
административно производство.
С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-35 от 20.07.2020 г. и от 03.09.2020 г. от дружеството е
изискано да представи информация и документи, които са постъпили в Комисията с писма
с вх. № Е-ЗЛР-ПД-35 от 30.07.2020 г. и от 15.09.2020 г.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване се установи следното:
„Топлофикация-Разград“ АД e титуляр на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за
дейността „производство на топлинна енергия“, която с Решение № И1-Л-082 от
10.08.2009 г. е изменена в лицензия за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“, както и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос
на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка. Съгласно условията
на двете лицензии същите влизат в сила от датата, на която изтича определеният от закона
срок за обжалване на решението за издаването им, а именно от 23.03.2001 г., поради което
срокът им изтича на 23.03.2021 г.
Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава за срок не подълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява
всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за
продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната
лицензия. В случая, крайният срок за подаване на писмено искане за продължаване срока
на издадените на дружеството лицензии изтича на 23.03.2020 г. по време на действие на
обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на
територията на Република България. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП) се удължават с
един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън
тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с
упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.
Доколкото искането за продължаване на срока на издадената лицензия в
законоустановения едногодишен срок е действие по упражняване на право, то е налице
хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗМДВИП и съответно този срок макар и изтичащ на
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23.03.2020 г. следва да се счита продължен до изтичане на един месец от отмяна на
извънредното положение. Извънредното положение е отменено на 14 май и съответно
едногодишният срок по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ се счита продължен до 14 юни.
Предвид горното, заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на
основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало новият срок на издадените
му лицензии да бъде 2 (две) години.
ПРАВНИ АСПЕКТИ:
От представеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по
вписванията – гр. Разград и след извършена справка в Търговския регистър, се установи,
че „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския
закон. „Топлофикация-Разград“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 116019472, със
седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200,
Западна индустриална зона, ул. „Черна“. Регистрираният капитал на дружеството възлиза
на 7 000 000 лв. и е разпределен в 7 000 000 бр. поименни акции с номинална стойност на
една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява
от три-членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителният
директор Михаил Ковачев. Предметът на дейност на „Топлофикация-Разград“ АД е
производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други
дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е
получило необходимите лицензии.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
декларации от всички членове на съвета на директорите на „Топлофикация-Разград“ АД,
същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ декларации
и след извършена служебна справка в Търговския регистър се установи, че дружеството
не е в производство по ликвидация или по несъстоятелност.
Комисията не е отнемала и не е отказвала издаването на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос
на топлинна енергия“.
При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ,
Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по
действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за
упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по
Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и
човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания
за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните
обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че
енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На
основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се
прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за
издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на
срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната
дейност за новия срок, поради което текстовете на лицензията за „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензията за дейността „пренос на топлинна
енергия“ следва да бъдат актуализирани, в съответствие с действащата към момента
нормативна уредба.
Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла
на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не
му е отнемала или отказвала издаването на лицензия за същите дейности, поради което
продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
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За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните обекти, чрез
които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило заверени
копия от нотариален акт за собственост на недвижими имоти, скици на поземлени имоти,
издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград и извлечение от
инвентарна книга.
С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ
лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се
осъществява дейността.
Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на
лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г., който се разглежда в отделно
административно производство от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото
производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване
възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за поискания
нов срок.
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
I. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. и писмо от 15.09.2020 г.
„Топлофикация-Разград“ АД е поискало срокът на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде продължен с 2
(две) години.
Поисканият 2-годишен срок е обоснован със следното: през последните години
дружеството е натрупало загуби и е в невъзможност за дългосрочно планиране на
дейността по производство на топлинна и електрическа енергия, както и поради
невъзможност за осигуряване на финансов ресурс за инвестиции в подмяна на
амортизираните производствени съоръжения и топлопреносни мрежи. Посочва се, че към
31.12.2019 г. „Топлофикация-Разград“ АД има 6,3 млн. лв. загуби от дейността и причина
за този резултат са одобряваните от Комисията по-ниски цени от предложените от
дружеството. В допълнение, дружеството изразява несъгласие с наредбите и указанията,
регламентиращи образуването на цените на топлинната и електрическата енергия от
комбинирано производство, които според него не функционират коректно в случаите,
когато предприятието е на загуба, поради това, че загубата от предходната година води до
намаляване на собствения капитал, респективно до по-ниска средно претеглена норма на
възвръщаемост на капитала за следващия ценови период, която е недостатъчна за
покриване на съпътстващите дейността рискове. По този начин не се дава възможност за
компенсиране на загуби от предходен период, а допълнително се ощетява дружеството и
инвеститора в следващия ценови период. „Топлофикация-Разград“ АД заявява, че е
задължено да прави вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в
размер на 5% от приходите от продажба на електрическа енергия, като същите не се
признават като разход в цените, което води до намаляване на нормата на възвръщаемост и
съответно ощетяване на дружеството. Отбелязва се, че в цените не се признават:
размерите на лихвите по кредити, договорени между дружеството и кредиторите;
разходите за загуби на топлинна енергия в пълен размер; цената за достъп до
електропреносната мрежа като производител на електрическа енергия; разходите по
договори с доставчици; разходите за неустойки по договори и разходите за закупуване на
квоти за емисии на парникови газове в пълен размер. Инвеститорът заявява, че не е успял
да възвърне направената инвестиция за срока на лицензията, като същевременно е
увеличил капитала на дружеството в размер на 5 млн. лв., за да покрие натрупаните
задължения към кредиторите и да продължи да изпълнява лицензионните си задължения.
Инкасираните загуби не позволяват на Дружеството да отдели собствен инвестиционен
ресурс, както и да привлича и обслужва кредити за извършване на рехабилитация на
топлопреносната мрежа.
От представената обосновка към заявлението е видно, че „Топлофикация-Разград“
АД осъществява лицензионната дейност чрез основни и спомагателни съоръжения за
производство на топлинна и електрическа енергия, за задоволяване нуждите на своите
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клиенти. Всички съоръжения се поддържат в добро техническо състояние, удостоверено
със съответните ревизионни актове и протоколи. На съоръженията се извършва
поддръжка, периодични прегледи и ремонти от опитни и квалифицирани работници и
служители на дружеството. В централата има следните основните производствени
съоръжения:
- водогрейни котли – ВК № 1, ВК № 2, ВК № 3, ВК № 4 и ВК № 5;
- парен котел ПК № 4;
- Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
(ИКПТЕЕ) с обща мощност 6,00 MW;
- топлогенерираща мощност „Рока“ – 900 kW;
- топлогенерираща мощност „ЦДГ“ – 900 kW.
В експлоатация са следните производствени съоръжения: водогрейни котли
ВК № 4 и ВК № 5, ИКПТЕЕ и топлогенерираща мощност „Рока“ – 900 kW. Посочено е, че
топлогенерираща мощност „ЦДГ“ предстои да бъде въведена в експлоатация.
„Топлофикация-Разград“ АД разполага с общ персонал от 40 служители и
работници. Те преминават периодично курсове за повишаване на квалификацията си.
За доказване на техническото състояние на енергийния обект и за техническите и
експлоатационните му характеристики и обслужващата го инфраструктура, дружеството
е представило следните документи:
- Констативен протокол от 28.11.2019 г., издаден от „Регионална инспекция по
околна среда и водите – Русе“ за извършена извънредна проверка на „ТоплофикацияРазград“ АД за фактическото състояние на производствените съоръжения;
- Протоколи за проверки на котелна централа от 03.02.2020 г., 20.12.2018 г. и от
13.12.2017 г., издадени от „Регионален отдел на Инспекция за държавен технически
надзор“ – Северна Централна България – офис гр. Русе. При проверките са проверени
различни условия, съгласно чек листове;
- Протоколи от 09.12.2019 г. за извършени изпитвания на: регулатор с вграден
отсекател по високо налягане и на различни модели предпазни клапани, издадени от
„Стройкомфорт“ ЕООД. В протоколите е отразено, че те са изправни и без забележки;
- Протоколи от 06.11.2019 г. и от 08.11.2018 г. за извършени годишни технически
прегледи на съоръжения с повишена опасност (ВГК № 3, ВГК № 4 и ВКГ № 5) и газорегулиращи инсталации към тях. От тях е видно, че служителите на „ТоплофикацияРазград“ АД, които са извършили проверката, са констатирали добро състояние на
съоръженията.
- Протокол от 15.08.2019 г. за извършено изпитване на промишлен газопровод,
издаден от „Стройкомфорт“ ЕООД. При изпитанията на якост и плътност на газопровода,
е установено, че в периода на изпитването налягането в газопровода е останало
непроменено;
- Протоколи от 12.06.2018 г. и от 15.05.2017 г. за извършени изпитвания на:
регулатор с вграден отсекател по високо налягане и на различни модели предпазни
клапани, издадени от „Газмонтаж Инженеринг Рз“ ЕООД. В протоколите е отразено, че те
са изправни и без забележки;
- Ревизионен акт № 8 от 09.03.2018 г. за извършен периодичен технически преглед
на поднадзорни обекти, издаден от „Техноексперт – РР“ ЕООД – гр. Разград, с лиценз №
782. След извършения преглед, поднадзорните обекти са оставени в експлоатация.
- Протоколи от 22.03.2017 г. и от 09.03.2018 г. за обучения на работници и
служители на „Топлофикация-Разград“ АД, проведени от „Техноексперт – РР“ ЕООД – гр.
Разград. В протоколите е посочено, че оценките от проведеното обучение на служителите
е „добър“ и със заключение „издържал“;
- Актове за първоначални технически прегледи от 06.12.2019 г. и заверени копия на
ревизионни книги на поднадзорни обекти: водогрейни котли „ARES PRO 300 № 1, 2 и 3 и
котелна газова инсталация „Рока“, издадени от „Технически надзор Разград“ ЕООД,
притежаващо лицензия № 802 от 13.08.2019 г.;
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- Сервизни протоколи от 2017 г., 2018 г. и от 2019 г. за извършено техническо
обслужване на когенерационна инсталация, двигател тип „JMS 620 F02 F193“;
- Извлечение от инвентарна книга на дружеството;
- Приложение № 1 към лицензията за „производство на електрическа и топлинна
енергия“ – „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“,
Приложение № 1 към лицензията за пренос на топлинна енергия – „Карта, указваща
територията, обхваната от лицензията за пренос на топлинна енергия“ и Приложение № 2
„Списък на съоръженията, с които се осъществява дейността пренос на топлинна
енергия“.
Следва да се отчете, че основните съоръжения за производство на топлинна и
електрическа енергия са с капацитет, който успява да задоволи нуждите на клиентите от
енергия, като те се поддържат в добро техническо състояние. За доказване и обективиране
на състоянието на производствените съоръжения, са представени заверени копия на
ревизионни актове, издадени от компетентните органи. Дружеството извършва и
необходимите текущи ремонти и сервизно обслужване на производствените съоръжения.
С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството
притежава технически възможности, материални, нематериални и човешки ресурси,
и предвид обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде
удължен с 2 (две) години, считано от 23.03.2021 г., при спазване на действащите
нормативни изисквания за техническа и безопасна експлоатация на централата.
II. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. и писмо от 15.09.2020 г.
„Топлофикация-Разград“ АД е поискало срокът на лицензия Л-083-05 от 21.02.2001 г. за
дейността „пренос на топлинна енергия“ да бъде продължен с 2 (две) години.
Обосновката на дружеството за продължаване на срока на двете лицензии беше
представена по-горе при заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване
на срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
„Топлофикация-Разград“ АД извършва дейността „пренос на топлинна енергия“ на
територия в гр. Разград, за която е представена карта в определен мащаб, с нанесени
топлопроводи със съответните дължини и диаметри. Дружеството ползва онлайн-базирана
ГИС система: гео-портал, разработен от „ЕСРИ България“ ООД с използване на
технологии от ESRI Inc.
„Топлофикация-Разград“ АД снабдява с топлинна енергия 3 814 клиенти, от които
3 602 битови, 37 бюджетни и 175 стопански. Към бюджетните клиенти спадат 4 детски
градини, 1 училище, 1 детска ясла и други. Не е представена информация за
новоприсъединени клиенти, както и за наличието или липсата на интерес сред
населението на гр. Разград, относно използването на топлофикационните услуги на
дружеството.
Топлопреносната мрежа (ТПМ), която се стопанисва от дружеството е с дължина
15 900 m. и е изградена в периода 1974-1993 г. Основната магистрална мрежа е изградена
между 1985-1987 г. В периода 2002-2018 г. са подменени 2 249 метра стари тръби с нови
предварително изолирани (предимно малки диаметри дворна мрежа).
От горното се вижда, че топлопреносната мрежа се експлоатира над 40 години, тя е
амортизирана, компрометирана и с изтекъл ресурс. Отчетените загуби на топлинна
енергия по топлопреносната мрежа в периода 2015-2019 г. са представени в таблица № 1.
Поради това, че ТПМ е в лошо състояние, дружеството е планирало мероприятия за
подмяна на цялата ТПМ и абонатни станции (АС) в период от 10 години. В ремонтната
програма за периода 2020 г. - 2023 г. са планирани общо 128 хил. лв., без ДДС (по 34
хил. лв., без ДДС за 2020 и 2021 г. и по 30 хил. лв., без ДДС за 2022 г. и 2023 г.) за
ремонтни дейности за отстраняване на аварии и профилактики по ТПМ и АС. С тяхното
изпълнение ще се обезпечи минималната необходима сигурност на топлопреносната
мрежа и абонатните станции.
„Топлофикация-Разград“ АД не предвижда да развива
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топлопреносната мрежа, в съответствие с плановете за развитие на територията, за която
има издадена лицензия и съответно не са планирани средства за инвестиции в периода
2020-2023 г., поради невъзможност да осигури собствен и привлечен финансов ресурс за
финансиране на планираните инвестиции, в следствие на претърпени загуби през
последните години.
Действащите към момента абонатни станции са 172 броя, от които собственост на
дружеството са 146 бр., от тях 105 са подменени след 2002 г., а другите АС са собственост
на стопански и бюджетни клиенти. „Топлофикация-Разград“ АД посочва, че не
експлоатира участъци от ТПМ и АС, подлежащи на изкупуване, съгласно ЗЕ.
Таблица № 1
Година

План,
MWh

Отчет,
MWh

2015
2016
2017
2018
2019

6 197
6 197
8 520
8 600
8 880

8 343
8 467
9 974
10 782
10 962

Отчетени загуби на
топлинна енергия по
ТПМ, %
34,62
36,63
17,06
25,37
23,44

„Топлофикация-Разград“ АД е представило поименно щатно разписание, актуално
към 27.07.2020 г., с посочени длъжности, вид на образованието и придобитата
квалификационна група. От него е видно, че общият щатен брой на служителите в
дружеството е 47, от които 39 заети работни места и 8 свободни щата. В отдел
„Топлопренос и топлоснабдяване“ са назначени двама служителя, които осигуряват
експлоатацията и поддръжката на ТПМ.
С оглед на горното, „Топлофикация-Разград“ АД притежава необходимите
технически възможности и човешки ресурси да продължи да изпълнява дейността
„пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносна мрежа на територия в гр. Разград,
поради което срокът на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за пренос на топлинна
енергия може да бъде удължен с 2 (две) години, считано от 23.03.2021 г.
III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
III.1. Финансови резултати за 2019 г.
„Топлофикация-Разград“ АД е представило одитиран годишен финансов отчет за
2019 г. и прогноза за периода 2020-2023 г. Дружеството отчита загуба от осъществяване
на дейността през 2019 г. в размер на 1 201 хил. лв., намалена спрямо 2018 г., когато
отчетената загуба е 1 728 хил. лв. и общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци
печалба от 1 025 хил. лв. за 2019 г. при загуба от 1 728 хил. лв. за 2018 г.
От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че финансовият
резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо 2018 г. е подобрен, вследствие
на намалените общо разходи от оперативна дейност с 9,37%.
Нетекущите активи се увеличават на 4 598 хил. лв. за 2019 г. от 2 316 хил. лв. за
2018 г. или с 98% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване.
Текущите активи незначително са увеличени на 1 547 хил. лв. за 2019 г. от 1 542 хил. лв.
за 2018 г., от увеличените парични средства, независимо от намалените активи в частта
материални запаси и намалените текущи търговски и други вземания.
От изчислените към 31.12.2019 г. на база обща балансова структура финансови
показатели, е видно, че общата ликвидност на дружеството се подобрява спрямо
предходната година. Размерът на собствения капитал позволява на дружеството да
обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс. Направеният
анализ на финансовите показатели показва, че финансовото състояние на „ТоплофикацияРазград“ АД спрямо 2018 г. се подобрява.
III.2. Финансови резултати за периода на бизнес плана 2020 г. - 2023 г.
За периода 2020 г. – 2023 г. дружеството е представило предварителен годишен
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финансов отчет за 2020 г. и прогнозни годишни финансови отчети за периода 2021 г.-2023
г., От представената информация за 2020 г. е видно, че „Топлофикация-Разград“ АД
реализира загуба от осъществяване на дейността в размер на 153 хил. лв. За останалите
години на бизнес плана се предвижда финансов резултат печалба, както следва: 2021 г.: 88
хил. лв.; 2022 г.: 93 хил.лв.; 2023 г.: 81 хил. лв., дължащи се на прогнозираните по-високи
приходи в сравнение с разходите.
III.2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана
В отчета за приходите и разходите, са включени само приходите и разходите от
лицензионни дейности. По предварителен годишен финансов отчет за 2020 г. общо
приходите от дейността са в размер на 5 209 лв., от тях 1 903 хил. лв. са приходи от
топлинна енергия и 3 194 хил. лв. от електрическа енергия. Дружеството прогнозира за
периода 2021 г.-2023 г. приходите от дейността да нарастват от 4 849 хил. лв. на 5 002 хил.
лв., включващи приходи от топлинна енергия, които за 2021 г. са в размер на 3 054 хил.
лв. и нарастват до 3 228 хил. лв. за 2023 г., а приходите от електрическа енергия намаляват
от 1 795 хил. за 2021 г. на 1 774 хил. през 2023 г.
Общо разходите за дейността за 2020 г. са в размер на 5 341 хил. лв., а за периода
2021 г.-2023 г. се прогнозират да нарастват от 4 726 хил. на 4 912 хил. лв. Дружеството е
представило информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и
променливи, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен
газ, които по предварителен отчет за 2020 г. са в размер на 3 015 хил. лв., а за останалите
години от бизнес плана са в размер на 2 502 хил. лв.
III.2.2. Активи и пасиви за периода 2020 г.-2023 г.
Нетекущи активи за 2020 г. са в размер на 4 188 хил. лв., а за периода 2021 г.-2023
г. се прогнозират да намаляват от 3 756 хил. лв. за 2021 г. на 2 897 хил. лв. за 2023 г. или с
около 23%. Текущите активи за 2020 г. са в размер на 1 442 хил. лв., а за останалите
години от бизнес плана се предвиждат да се увеличават от 750 хил. лв. за 2021 г. на 1 410
хил. лв. за 2023 г. или с около 70%, основно от увеличение на паричните наличности.
Дългосрочни задължения се прогнозират в размер на 66 хил. лв. за целия период на
бизнес плана, основно в частта възнаграждения и данъци. Текущите задължения са в
размер на 2 146 хил. за 2020 г., предимно за закупуване на гориво, докато за периода 2021
г.-2023 г. се прогнозират да намаляват от 934 хил. лв. на 562 хил. лв., в резултат на
изплатени задължения по получен заем.
III.2.3. Структура на капитала и парични потоци за периода на бизнес плана
По предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. собствения капитал е
в размер на 3 418 хил. лв. и бележи ръст в периода до 2023 г. в резултат на прогнозираната
печалба от осъществяване на дейността. Привлеченият капитал е в размер на 2 212 хил.
лв., с тенденция да намалява в разглеждания период в резултат на намаление на
задълженията по ползван кредит и на задълженията за доставен природен газ.
Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи се прогнозира да се
увеличава от 0,82 за 2020 г. на 1,27 за 2023 г., което е индикатор за положителна
тенденция във възможностите на дружеството да инвестира в нови дълготрайни активи
със собствен ресурс.
Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви също се
предвижда да се увеличава от 0,67 за 2020 г. на 2,51 за 2023 г. Това е показател, че
дружеството ще подобрява общата си ликвидност.
Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви
се увеличава от 1,55 за 2020 г. на 5,86 за 2023 г., което означава, че дружеството ще
притежава достатъчно собствен капитал за покриване на финансовите си задължения.
Изчислените на база обща балансова структура стойности на финансовите
показатели, показват тенденция на подобряване на финансовото състояние на
„Топлофикация-Разград“ АД.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 г. - 2023 г. е видно,
че прогнозираните парични наличности в края на всяка година от бизнес плана са с
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положителни стойности.
Въз основа на гореизложения анализ може да се направи извод, че
„Топлофикация-Разград“ АД, при така заложените прогнозни финансови параметри
от дейността, ще притежава финансови възможности за осъществяване на
лицензионните дейности.
Изказвания по т.1.:
А. Йорданов обърна внимание, че финансово-икономическите аспекти, които ще
бъдат коментирани в това заседание и съответно някои от техническите аспекти вече са
представени във връзка с разглеждането на бизнес плана. А. Йорданов каза, че иска да
помоли работната група да спести тази част от докладването, тъй като тази информация на
практика се повтаря.
И. Иванов каза на Р. Наков, че трябва да се съобрази с предложението на А.
Йорданов.
Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по заявления от
„Топлофикация-Разград“ АД, които са с искания за продължаване срока на лицензия за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“. Заявленията са подадени на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката. Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Разград“ АД
са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се
разглеждат в едно административно производство. Дружеството притежава лицензии за
срок от 20 години всяка. Съгласно условията на двете лицензии, същите влизат в сила от
датата, на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за
издаването им, а именно от 23.03.2001 г., поради което срокът им изтича на 23.03.2021 г.
Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от
срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички
задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване
най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия. В случая
заявленията са подадени през месец юни 2020 г., но предвид обявеното извънредно
положение от НС това е в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ,
като дружеството е поискало сроковете на лицензиите да бъдат продължени с две години.
„Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на Търговския закон и не е в
производство по несъстоятелност или ликвидация и Комисията не е отнемала или
отказвала издаването на лицензии за тези дейности, поради което продължаването на
сроковете на лицензиите няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2
и т. 3 от ЗЕ. За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните обекти,
чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило
заверени копия от нотариален акт за собственост на недвижими имоти, скици на
поземлени имоти, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград и
извлечение от инвентарна книга. С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл.
40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти,
чрез които ще се осъществява дейността.
Поисканият двугодишен срок е обоснован от дружеството, като е посочено, че няма
възможност да осигури финансови ресурси за инвестиции в подмяна на амортизирани
производствени съоръжения и топлопреносни мрежи. В експлоатация са производствени
съоръжения: водогрейни котли ВК № 4 и ВК № 5, ИКПТЕЕ и топлогенерираща мощност
„Рока“ – 900 kW. Посочено е, че топлогенерираща мощност „ЦДГ“ предстои да бъде
въведена в експлоатация. „Топлофикация-Разград“ АД разполага с персонал от 40
служители и работници. Те преминават периодично курсове за повишаване на
квалификацията си. С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството
притежава технически възможности, материални, нематериални и човешки ресурси, и
предвид обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде удължен с 2 (две)
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години, считано от 23.03.2021 г., при спазване на действащите нормативни изисквания за
техническа и безопасна експлоатация на централата.
Относно второто заявление, което е за продължаване срока на лицензията за
дейността „пренос на топлинна енергия“. Дружеството притежава необходимите
технически възможности и човешки ресурси да продължи да изпълнява дейността „пренос
на топлинна енергия“ чрез топлопреносна мрежа на територия в гр. Разград, поради което
работната група предлага срокът на лицензията за „пренос на топлинна енергия“ също да
бъде удължен с 2 (две) години, считано от 23.03.2021 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката
и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните
решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления, което
да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на КЕВР;
3. Докладът, както и датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в интернет;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по
търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД или други упълномощени от тях
представители на дружеството.
И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 на 18.02.2021 г. от 10:05
часа.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката
и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
и на нейната администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. относно заявление с вх. № EЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от
12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна
енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.02.2021 г. от
10:05 ч. в зала 4 на Комисията;
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 покани
лицата, представляващи „Топлофикация-Разград“ АД 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 първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова – за, Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов,
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Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
Г. Добрев и Д. Кочков излязоха от зала 4.
По т.2. Комисията, след като разгледа доклад и проект на решение относно
заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г., подадено от „Хаос Инвест“ ЕАД за
издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат
до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на
енергийното предприятие и разрешение за учредяване на залог или ипотека върху
имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от
18.12.2020 г. от „Хаос Инвест“ ЕАД за издаване на разрешение за извършване на сделки,
които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие
на задлъжнялост на енергийното предприятие и разрешение за учредяване на залог или
ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност на основание чл.
23, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на
обстоятелствата в заявленията и приложенията към тях е сформирана работна група със
Заповед № З-Е-230 от 23.12.2020 г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-73
от 13.01.2021 г. дружеството е представило допълнителна информация.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните
изводи:
„Хаос Инвест“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда на
Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с
ЕИК 148139480, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1794, район
„Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ № 36. Дружеството е с предмет на дейност:
„производство на електрическа енергия, след лиценз; пренос на електрическа енергия,
след лиценз; разпределение на електрическа енергия, след лиценз; търговия с
електрическа енергия, след лиценз; обществена доставка на електрическа енергия, след
лиценз; снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители, след лиценз; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, след лиценз; хотелиерство и
ресторантьорство, след лиценз.
„Хаос Инвест“ ЕАД се представлява заедно от Димитър Тодоров Димитров Изпълнителен директор и Меглена Николова Русенова - Председател на съвета на
директорите.
Капиталът на „Хаос Инвест“ ЕАД е в размер на 18 374 310 лв. (осемнадесет
милиона триста седемдесет и четири хиляди и триста и десет лева), разпределен в 1 837
431 броя акции, с номинална стойност 10 лв. Едноличен собственик на капитала е
„Инуинд“ ООД с ЕИК 203259298.
„Хаос Инвест“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-303-01 от 20.07.2009 г. за
дейността „производство на електрическа енергия“, като започване осъществяването на
лицензионна дейност е разрешено с Решение № Р-128 от 20.12.2010 г. на КЕВР за обект
вятърен парк „Могилище Запад“ с обща инсталирана мощност 16 МW, находящ се в
землището на с. Вранино и с. Могилище, община Каварна, област Добрич.
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г. „Хаос Инвест“ ЕАД е
поискало издаване на разрешение за сключване на договор за банков кредит между „Хаос
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Инвест“ ЕАД и „Обединена Българска Банка“ АД и сключване на следните сделки за
обезпечаване на вземанията на банката кредитор по договора за кредит: учредяване на
залог върху търговското предприятие и, учредяване на финансово обезпечение чрез залог
върху вземания по сметки.
Проект на договор за банков кредит между „Обединена Българска Банка“ АД
(банката или ОББ АД) и „Хаос Инвест“ ЕАД (кредитополучател)
Съгласно проекта на договор, банката предоставя на кредитополучателя банков
кредит при следните условия:
1. Вид и размер на кредита – инвестиционен кредит в размер на 10 000 000,00
(десет милиона) евро;
2. Цел на договора - пълно рефинансиране на задълженията на кредитополучатeля
към Нуро Noe Gruppe Bank AG, включително разходи по рефинансирането, както и
предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на други инвестиции.
3. Срок на усвояване – до 3 (три) месеца от датата на подписване на договора. 4.
Годишен лихвен процент върху редовна главница – плаващ лихвен процент в размер на
тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 2,70% (две цяло и
седемдесет стотни) пункта надбавка, но не по-малко от 2,70% (две цяло и седемдесет
стотни) годишно;
5. Годишен лихвен процент при просрочие – формира се от годишния лихвен
процент върху редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 (пет) пункта годишно
8. Краен срок за издължаване на кредита – 30.12.2030 г.;
9. Начин на погасяване – съгласно погасителен план;
10. Обезпечения: За обезпечаване на вземанията на банката по кредита в т.ч.
главница, лихви, такси, комисионни и други разноски), кредитополучателя учредява:
- особен залог в полза на банката върху цялото търговско предприятие на „Хаос
Инвест“ ЕАД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и
върху отделни активи и вземания на заложеното търговско предприятие,
- финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания
с право на ползване върху вземания по всички сметки на кредитополучателя, отрити и
откривани в банката, в размер на 10 000 000,00 (десет милиона евро).
- учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за
финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог
върху финансови инструменти (налични ценни книжа), представляващи налични акции с
право на глас от капитала на „Хаос Инвест“ ЕАД, на обща стойност 18 374 310,00
(осемнадесет милиона триста седемдесет и четири хиляди триста и десет лева).
Проект на договор за учредяване на особен залог върху търговско
предприятие между „Обединена Българска Банка“ АД (заложен кредитор) и „Хаос
Инвест“ ЕАД (залогодател)
Според проекта на договор за учредяване на особен залог върху търговско
предприятие, в полза на заложния кредитор се учредява особен залог върху цялото
търговско предприятие,като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,
на залогодателя „Хаос Инвест” ЕАД, като са изброени изрично конкретни активи,
представляващи част от залаганото търговско предприятие, а именно:
- Недвижими имоти и енергийни съоръжения, разположени върху тях;
- Движими вещи, представляващи машини, съоръжения и оборудване, част от
заложеното предприятие, както следва:
Инв номер

Към
номер

Име

204-00002

204 Електрическо табло

204-00003

204 Компютърна техника ВГ

Група
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри

12

204-00004

204 Електронна система за сигурност

204-00005

204 Електронна система за сигурност-допълнение

204-00006

204 Охранително оборудване

204-00007

204 Модбус ОРС сървър

204-00008

204 Прекъсвач 4 канален-Cisco HWIC

204-00009

204 Реактор

204-00010

204 Реактор

204-00011

204 Реактор

204-00012

204 Реактор

Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри
Машини, оборудване и
компютри

207-00001

207 Ветрогенератор 4

Съоръжения

207-00002

207 Ветрогенератор 5

Съоръжения

207-00003

207 Ветрогенератор 6

Съоръжения

207-00004

207 Ветрогенератор 10

Съоръжения

207-00005

207 Ветрогенератор 11

Съоръжения

207-00006

207 Ветрогенератор 12

Съоръжения

207-00007

207 Ветрогенератор 13

Съоръжения

207-00008

207 Ветрогенератор 14

Съоръжения

207-00009

207 ГРУ

Съоръжения

207-00010

207 Кабелна инсталация

Съоръжения

207-00011

207 Подобрения ВГ

Съоръжения

207-00012

207 Оптична кабелна мрежа

Съоръжения

207-00013

207 Компенсиращ реактор

Съоръжения

207-00014

207 Реконструкция комп.реактор

Съоръжения

207-00015

207 Реконструкция ГРУ

Съоръжения

207-00016

207 Система за предаване на данни

Съоръжения

207-00017

207 Напреженов трансформатор 25kVA20/0.4kV

Съоръжения

207-00018

207 Вентилационна система-шунтов реактор
Трансформатор 0,69/20 kV с къщичка и КРУ207 та

Съоръжения

207-00019

Съоръжения

- Настоящи и бъдещи вземания и приходи от продажби, произтичащи от всички
сключени и сключвани договори за изкупуване на електрическа енергия, балансиране,
договор/и за компенсиране с премии и други; всички настоящи и бъдещи вземания,
произтичащи от застрахователни полици и постъпленията по тях, всички настоящи и
бъдещи вземания, произтичащи от всички проектни договори, в това число, но не само:
проектиране, строителство, доставка и изграждане , договор по мониторинг, диспечерско
управление, поддръжка и охрана, договор за присъединяване, вземания, произтичащи от
всички гаранции (банкови и др.), издадени в полза на кредитополучателя от всички негови
контрагенти, всички вземания, произтичащи от неустойки, гаранции и други, в това число,
но не само: гаранции от оператора по договор за експлоатация и поддръжка, гаранции на
оборудване, други гаранции и неустойки, произтичащи от всички договори, сключени и
сключвани от залогодателя, в това число, но не само от следните договори: Договор за
покупко-продажба на електрическа енергия № 35-1/13.12.2018г., сключен с „Компания за
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енергетика и развитие“ ООД; Договор за участие в балансираща група № 188/02.08.2018г.,
сключен с „Компания за енергетика и развитие“ ООД;Договор за компенсиране с премии
№ ВЕИ-29/31.01.2018г., сключен с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;
Споразумение за експлоатация и поддръжка от 24.03.2015 г., сключено с „Ей Би Си Уинд
Фарм“ ООД;
- Настоящи и бъдещи вземания към всички местни банки и клонове на чуждестранни
банки, лицензирани от БНБ за извършването на банкова дейност на територията на
Република България, включително но не само към ОББ АД, по отношение неговите
открити или които ще бъдат открити разплащателни сметки в лева, евро, щатски долари и
друга чуждестранна валута, водени при тези банки, включително но не само сметки с
IBAN
BG46UBBS80021011977150,
BG62UBBS80021011977250,
BG97UBBS80021460443510 и BG16UBBS80021460443610, водени при „ОББ“ АД, както и
по отношение на открити или които ще бъдат открити към тези сметки срочни депозити, с
титуляр залогодателя, които заложени вземания са в общ размер до EUR 10 000 000.00
(десет милиона евро);
- Други активи (търговски марки, безналични ценни книжа и други).
В проекта на договор за особен залог на търговското предприятие се съдържа
клауза, според която заложният кредитор се задължава при изпълнение върху
предприятието на залогодателя заложените вещи да бъдат продадени само в тяхната
цялост като енергиен обект след предварителното разрешение на КЕВР.
Проект на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по
сметки) между „Обединена Българска банка“ АД (обезпечено лице) и „Хаос Инвест“
ЕАД (обезпечител)
Съгласно проекта на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания
по сметки, обезпечителят учредява и се задължава да предостави и да предоставя, за целия
период на действие на договора, залог в полза на обезпеченото лице (банката) върху
финансовото обезпечение на стойност 10 000 000.00 (десет милиона) евро. По смисъла на
проекта на договор, „финансово обезпечение“ са всички вземания по банкови сметки,
открити при ОББ АД, посочени в чл. 2.3 от договора, на обща стойност не по-малко от
10 000 000.00 (десет милиона) евро.
По силата на чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването
на разпореждане, включително и залог, с имущество, с което се упражнява лицензионна
дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или
могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост
на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ Комисията дава
разрешение за извършване на сделки, между които особен залог и заеми със срок на
погасяване, по-дълъг от една година. В конкретния случай, договорът за банков кредит,
договорът за особен залог върху търговското предприятие и договорът за финансово
обезпечение чрез залог върху вземания, представляват сделки, попадащи в обхвата на чл.
21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ, поради което следва
да бъдат разгледани от КЕВР с оглед установяване на влиянието на тези сделки върху
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Същото се обосновава чрез извършване на анализ на финансовото състояние на
дружеството на база на представения финансов модел за периода 2021 г. - 2031 г.:
Прогнозни парични потоци за периода 2021 г. – 2031 г.
Дружеството е представило финансов модел за периода 2021 г. – 2031 г., обхващаш
периода на обслужване на кредита 31.12.2030 г.
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( Лева)

Нетен
паричен
Период поток от
оперативната
дейност
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
2031 г.

3 861 582
4 052 201
4 149 017
4 263 224
4 364 893
2 911 195
3 085 785
3 264 707
3 447 453
3 547 677
3 521 821

Нетен
паричен
поток от
финансовата
дейност
-2 542 579
-2 640 371
-2 738 162
-2 835 954
-2 249 205
-1 173 498
-1 222 394
-1 320 185
-1 369 081
-1 466 873
0

Изменение
на
паричната
наличност
през
годината
1 319 003
1 411 830
1 410 855
1 427 270
2 115 688
1 737 697
1 863 391
1 944 522
2 078 372
2 080 804
3 521 821

Наличност
на
парични
средства в
началото
на периода
1 695 313
3 014 316
4 426 146
5 837 001
7 264 271
9 379 959
11 117 656
12 981 047
14 925 569
17 003 941
19 084 745

Наличност
на
парични
срeдства в
края на
периода
3 014 316
4 426 146
5 837 001
7 264 271
9 379 959
11 117 656
12 981 047
14 925 569
17 003 941
19 084 745
22 606 566

Анализът на финансовия модел показва, че приходите от продажба на електрическа
енергия са прогнозирани при непроменено до 2025 г. вкл..,годишно нетно специфично
производство на електрическа енергия 32 000 MWh, годишно производство над нетното
специфично производство 11 054 MWh и преференциална цена 188,29 лв./MWh,
определена с Решение Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР за вятърни електрически централи
работещи до 2250 часа. Прогнозираната премия от Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ е с тенденция да намалява в периода, вследствие на
прогнозирания ръст на средногодишната пазарна цена, както следва: премия за 2021 г. в
размер на 97,07 лв./MWh; за 2022 г. - 83,59 лв./MWh; за 2023 г. - 80,03 лв./MWh; за 2024 г.
- 74,53 лв./MWh и за 2025 г. – 70,66 лв./MWh. Прогнозната средногодишна пазарна цена е
с ръст до достигане на 137,55 лв./MWh през 2031 г.
Дружеството обосновава приложеното увеличение на прогнозната средногодишна
пазарна цена в финансовия модел с предвижданията посочени в доклада на водещата
международна консултантска компания „Baringa Services Limited“ за прогнозни цени на
електрическата енергия, произведена от вятърни централи.
Оперативните разходи, свързани с производството на електрическа енергия от
централата, обхващат всички присъщи разходи за дейността с различна индексация на
годишна база на отделните видове разходи.
В паричните потоци от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване
на задълженията по банковия кредит.
При така заложените параметри и допускания, прогнозният паричен поток за
периода 2021 г. – 2031 г. е положителен и показва, че „Хаос Инвест“ ЕАД ще разполага с
необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по банковия кредит. В тази
връзка, Комисията счита, че разглежданите сделки няма да доведат до нарушаване на
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството.
Изказвания по т.2.:
Докладва Ц. Камбурова. Административното производство е във връзка с подадено
заявление от „Хаос Инвест“ ЕАД, което е поискало издаване на разрешение за сключване
на договор за банков кредит между дружеството и „Обединена Българска Банка“ АД и
сключване на следните сделки за обезпечаване на вземанията на банката кредитор по
договора за кредит: учредяване на залог върху търговското предприятие и учредяване на
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финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки. Съгласно проекта на
договор инвестиционният кредит в размер на 10 000 000,00 (десет милиона) евро. Целта на
кредита е пълно рефинансиране на задълженията на дружеството (кредитополучатeл) към
Нуро Noe Gruppe Bank AG, включително разходи по рефинансирането, както и
предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на други инвестиции. Крайният
срок за издължаване на кредита е 30.12.2030 г. Представен е проект на договор за
учредяване на особен залог върху търговското предприятие. В него се съдържа клауза,
според която заложеният кредитор се задължава при изпълнение на върху предприятието
на залогодателя (заложените вещи) да бъдат продадени само в тяхната цялост – като
енергиен обект и след предварително разрешение на Комисията. Представен е проект на
договор за финансовото обезпечение. Направен е финансов анализ с цел, за да се види
какво е финансовото състояние на дружеството и да се оцени влиянието върху
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
При така заложените във финансовия модел параметри и допускания, прогнозният
паричен поток за периода 2021 г. – 2031 г. е положителен и показва, че „Хаос Инвест“
ЕАД ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по
банковия кредит. Предвид изложеното може да се направи извод, че разглежданата сделка
няма да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на
задлъжнялост на дружеството. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3
от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника
за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
работната група предлага на КЕВР да обсъди следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да даде разрешение на „Хаос Инвест“ ЕАД както следва:
1. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска
Банка“ АД договор за банков кредит, съгласно представения проект със заявление с вх.
№ Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г.
2. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска
Банка“ АД договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект с
писмо с вх. № № Е-ЗЛР-Р-73 от 13.01.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от
12.05.2020 г.
3. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска
Банка“ АД договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки,
съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона
за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1 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 с вх. № E-Дк- 191 от 09.02.2021 г. относно заявление с вх. № ЕЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г., подадено от „Хаос Инвест“ ЕАД.
2. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за банков кредит, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73
от 18.12.2020 г.
3. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект с писмо с вх. №
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№ Е-ЗЛР-Р-73 от 13.01.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.
4. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно
представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за), от които
три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-190 от 09.02.2021 г. относно
освобождаване на член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № Е-15-45-3 от 26.01.2021 г. от председателя на Надзорния съвет на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, с което на основание чл. 81д, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) КЕВР е уведомена за предсрочното освобождаване на член на Управителния съвет на
независимия преносен оператор (НПО). В тази връзка са представени документи, както
следва: препис-извлечение от решения по т. 1 от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от
заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; писмо от 25.01.2021 г. за
освобождаване на Таня Трендафилова Захариева като член на Управителния съвет на
„Булгартрансгаз“ ЕАД и за прекратяването на договора й за управление и контрол с
неизпълнителен член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; копие от договор
за управление и контрол от 07.05.2019 г. с неизпълнителен член на Управителния съвет на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, сключен с Таня Трендафилова Захариева.
Във връзка с горното се установи следното:
С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР,
„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен
оператор на газопреносната система на Република България. Решението за определяне на
оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в „Официален
вестник“ на Европейския съюз в брой C 428 от 19 декември 2015 г.
Съгласно чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ, Надзорният съвет (НС) незабавно изпраща на
Комисията решенията за предсрочно освобождаване на членовете на управителния съвет
(УС) на НПО, заедно с мотивите към тях. Следователно, в настоящия случай КЕВР е
надлежно сезирана от органа на „Булгартрансгаз” ЕАД, чрез председателя на НС,
упълномощен по силата на решение по т. 1.6. от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от
заседание на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД да уведоми Комисията за наличието на
предвидените в чл. 81д, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗЕ обстоятелства.
Предвид факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, както и с оглед
разпоредбата на чл. 81д, ал. 11, т. 2 от ЗЕ, Комисията следва да извърши преценка относно
основанията за предсрочно освобождаване на член на УС на НПО, като при наличие на
съмнения може да възрази срещу това решение. По аргумент от чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ,
решенията пораждат действие, ако в срок три седмици от уведомяването, но не по-кратък
от срока за обжалване на решението на НС за предсрочно прекратяване на договорите за
възлагане на управление, а именно: до 7 дни от получаване на това решение, Комисията
не възрази срещу тях.
Съгласно чл. 81д, ал. 3, изр. 1 от ЗЕ, членовете на УС на НПО се избират и
освобождават от НС. С решения по протокол НС № 12 от 16.04.2019 г. от присъствено
заседание, НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е преизбрал за членове на УС следните лица:
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Таня Трендафилова Захариева, Делян Валентинов Димитров и Владимир Асенов
Малинов, с мандат 5 (пет) години. Видно от представения препис-извлечение от протокол
НС № 4 от 25.01.2021 г., НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е взел решение по т. 1.1., с което на
основание чл. 20, ал. 1, т. 9 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), обн., ДВ, бр. 79
от 8.10.2019 г.), във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 241, ал. 2 от
Търговския закон, чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ, чл. 24, т. 2 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД и чл.
5 от Правилата за работа на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и в 16-месечния
срок, указан в §3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПП, е освободил
Таня Трендафилова Захариева като член на УС на дружеството. С решение по т.1.2. от
същия протокол, НС на дружеството е прекратил договорът за управление и контрол с
неизпълнителен член на Управителния съвет, сключен на 07.05.2019 г. между
„Булгартрансгаз“ ЕАД и Таня Трендафилова Захариева (Договорът), на основание чл. 24,
ал. 1, т. 5 от ЗПП и чл. 8.1.8. от Договора.
Видно от чл. 8.1.8. от Договора, този Договор се прекратява преди изтичане на
срока в други предвидени от Устава на дружеството и закона случаи. По силата на § 3, ал.
4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПП, изменена със Закона за изменение
на ЗПП (обн., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г.) срокът, в който съставите на органите за
управление и контрол на публичните предприятия следва да се приведат в съответствие с
изискванията на този закон, е увеличен на 16 месеца, считано от влизане в сила на закона.
По смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 9 от ЗПП, управител или член на колективен орган за
управление и контрол на публично предприятие не може да бъде лице, което заема висша
публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 32
от ЗПКОНПИ, лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон са
кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони,
председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на
общините и районите. По силата на чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗПП, договорът за управление и
контрол на управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично
предприятие се прекратява предсрочно при несъвместимост с изискванията на чл. 20 и чл.
23, ал. 2 от същия закон.
Предвид горното, по отношение на г-жа Таня Трендафилова Захариева е
констатирана несъвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 от ЗПП, във връзка с чл.
6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ с оглед заеманата от нея длъжност - председател на
Общинския съвет на гр. Хасково, което е наложило освобождаването й като член на УС
на НПО и предсрочното прекратяване на Договора й с „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Съгласно чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, членовете на УС на НПО имат право да обжалват
решението на НС за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление
пред Комисията в срок до 7 дни от получаване на решението. Видно от писмо с рег. №
НС-24-00-85(4) от 25.01.2021 г., Таня Трендафилова Захариева е уведомена за приетите от
НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД решения по т. 1 от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. на
25.01.2021 г. С оглед на това визираният в чл. 81д, ал. 3, изр. 3 във връзка с ал. 7 от ЗЕ 7дневен срок, изтича на 01.02.2021 г. Към тази дата от освободения член на УС не е
постъпила жалба в КЕВР.
Предвид горното, Комисията не следва да възразява срещу предсрочното
освобождаване на Таня Трендафилова Захариева като член на УС на „Булгартрансгаз“
ЕАД, прието с решение по т.1.1. от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от заседание на НС
на „Булгартрансгаз“ ЕАД, доколкото в преписката не се съдържат данни, пораждащи
съмнения относно основанията за предсрочното освобождаване.
Изказвания по т.3.:
Докладва Д. Лефтерова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от 26.01.2021 г. от председателя на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с
което КЕВР е уведомена за предсрочното освобождаване на член на Управителния съвет на
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дружеството. Със свое решение от 2015 г. Комисията е сертифицирала „Булгартрансгаз“
ЕАД като независим преносен оператор. В тази връзка, както и с оглед разпоредбата на чл.
81д, ал. 11, т.2 от ЗЕ, Комисията следва да извърши преценка относно основанията за
предсрочно освобождаване на член на УС на НПО, като при наличие на съмнения може да
възрази срещу това решение. Решенията пораждат действие, ако в срок три седмици от
уведомяването, но не по-кратък от срока за обжалване на решението на НС за предсрочно
прекратяване на договорите за възлагане на управление, а именно: до 7 дни от получаване
на това решение, Комисията не възрази срещу тях. Предвид констатираната
несъвместимост с чл. 20, ал. 1, т. 9 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, Надзорният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД е взел решение за
освобождаване на Таня Трендафилова Захариева като член на УС на дружеството и е
прекратил договора за управление и контрол, който тя е сключила с „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Установената несъвместимост произтича от ограничението в Закона за публичните
предприятия, предвиждащо, че управител или член на колективен орган за управление и
контрол на публично предприятие не може да бъде лице, което заема висша публична
длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ. Съгласно чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ,
членовете на УС на НПО имат право да обжалват решението на НС за предсрочно
прекратяване на договорите за възлагане на управление пред Комисията в срок до 7 дни от
получаване на решението. Видно от писмо от 25.01.2021 г., Таня Трендафилова Захариева е
уведомена за приетите от НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД решения на 25.01.2021 г. С оглед на
това визираният в чл. 81д, ал. 3, изр. 3 във връзка с ал. 7 от ЗЕ 7-дневен срок, изтича на
01.02.2021 г. Към тази дата от освободения член на УС не е постъпила жалба в КЕВР.
С
оглед на гореизложеното и на основание чл. 81д, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката,
във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката, работната група предлага
на Комисията да обсъди и приеме следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което не възразява срещу решение по т. 1.1. от
протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“
ЕАД, с което Таня Трендафилова Захариева предсрочно е освободена като член на
Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
3. На „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде изпратен препис-извлечение от протоколното
решение по т. 2.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
И. Иванов обърна внимание, че това решение е в резултат на промени, които са
направени в Закона за публичните предприятия от 10.11.2020 г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 81д, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от Закона за
енергетиката, във връзка с чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-190 от 09.02.2021 г. относно освобождаване на член
на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Не възразява срещу решение по т. 1.1. от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от
заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което Таня Трендафилова
Захариева предсрочно е освободена като член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“
ЕАД.
3. На „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде изпратен препис-извлечение от протоколното
решение по т. 2.
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В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за), от които
три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. относно заявление с вх. № EЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от
12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна
енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.02.2021 г. от
10:05 ч. в зала 4 на Комисията;
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 покани
лицата, представляващи „Топлофикация-Разград“ АД 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.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад с вх. № E-Дк- 191 от 09.02.2021 г. относно заявление с вх. № ЕЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г., подадено от „Хаос Инвест“ ЕАД.
2. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за банков кредит, съгласно представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73
от 18.12.2020 г.
3. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за залог на търговско предприятие, съгласно представения проект с писмо с вх. №
№ Е-ЗЛР-Р-73 от 13.01.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-59 от 12.05.2020 г.
4. Разрешава на „Хаос Инвест“ ЕАД да сключи с „Обединена Българска Банка“ АД
договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по сметки, съгласно
представения проект със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г.
По т.3. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-190 от 09.02.2021 г. относно освобождаване на член
на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Не възразява срещу решение по т. 1.1. от протокол НС № 4 от 25.01.2021 г. от
заседание на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което Таня Трендафилова
Захариева предсрочно е освободена като член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“
ЕАД.
3. На „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде изпратен препис-извлечение от протоколното
решение по т. 2.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-163 от 03.02.2021 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД20

35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за
продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от
„Топлофикация-Разград“ АД.
2. Доклад с вх. № E-Дк- 191 от 09.02.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-331 от
12.02.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-73 от 18.12.2020 г. за издаване на
разрешение за извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и
за издаване на разрешение за учредяване на залози върху имущество, с което се
осъществява лицензионна дейност, подадено от „Хаос Инвест“ ЕАД.
3. Доклад с вх. № Е-ДК-190 от 09.02.2021 г. относно освобождаване на член на
Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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