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П Р О Т О К О Л 

 

№ 281 

 
София, 02.12.2021 година 

 

Днес, 02.12.2021 г. от 10:05 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, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

  

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, И. Касчиев – 

главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. 

Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и 

канализационни услуги“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – 

началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Ю. Митев – директор на 

дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР. 

 

Иван Н. Иванов отбеляза, че в предварително раздадения дневен фигурират 24 

точки. Председателят попита има ли предложения за включване на допълнителни точки. 

Д. Кочков направи предложение, на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за 

дейността на КЕВР и на нейната администрация, за допълнителна точка, която да бъде 

включена като т.5 в дневния ред, а именно: Доклад с вх. № В-Дк-400/30.11.2021 г. 

относно приемане на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и 

годишни отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г. Д. Кочков поясни, че към 

доклада има приложения: 

- Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; 

- Единен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели (формат Excel, на 

електронен носител); 

- Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите; 

- Единен електронен модел, включващ отчетните справки на годишния отчетен 

доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО (формат Excel, на електронен 

носител); 

- Инструкции за попълване на годишните отчетни справки на ВиК операторите; 

- Задължителна структура на текстовата частна годишния отчетен доклад по чл. 32, 

ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО (формат Word, на електронен носител). 

И. Н. Иванов подложи на гласуване предложението на Д. Кочков за включване на 
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нова т.5 в дневния ред, а именно: Приемане на Правила за водене на Единна система за 

регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма възражение. Дневният ред се допълва с новата т.5. 

 

Г. Добрев направи предложение, на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за 

дейността на КЕВР и на нейната администрация, за включване но допълнителна точка в 

дневния ред, а именно: Доклад от 30.11.2021 г. и проект на решение относно заявление от 

19.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно сключване на договор за кредит между 

дружеството и Ситибанк Юръп във връзка с изплащането на дължимия дивидент, дължащ 

се  от дружеството за 2019 г. и за 2020 г., към едноличния собственик на капитала – БЕХ 

ЕАД. Г. Добрев предложи това да бъде т.6 от дневния ред. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване предложението на Г. Добрев за включване на 

нова т.6 в дневния ред, а именно: Доклад и проект на решение относно заявление от 

19.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

И. Н. Иванов установи, че няма възражение. Дневният ред се допълва с новата т.6. 

 

Новият дневен ред, съдържащ 26 точки, беше приет единодушно от членовете на 

Комисията с осем гласа. 

 

 

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-1234/29.11.2021 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, 

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

на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1235/29.11.2021 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ 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. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1236/29.11.2021 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, 

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

на задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1220 от 29.11.2021 г. и проект на решение относно даване 

на разрешение на „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД за започване на лицензионна дейност. 
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Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Юлиана Ангелова, Ана Иванова, Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № В-Дк-400/30.11.2021 г. относно приемане на Правила за водене 

на Единна система за регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен 

период 2022-2026 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Силвия Маринова, Ани Недкова, 

 Ани Гюрова, Румяна Костова, Василена Иванова, Лолита Косева,  

Стефан Якимов, Мая Кожухарова, Николина Томова,  

Анелия Керкова, Гергана Димова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1237 от 30.11.2021 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

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

Грета Дечева, Людмила Ненова, Любослава Джоргова, Рада Башлиева 

 

7. Доклад с вх. № E-Дк-1222 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

8. Доклад с вх. № E-Дк-1223 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, 

 Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-1224 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БРИКЕЛ“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-1225 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-1226 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 
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12. Доклад с вх. № Е-Дк-1227 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ Марица 3“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-1228 от 29.11.2021 г. относно: откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-1229 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

15. Доклад с вх. № Е-Дк-1230 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

16. Доклад с вх. № В-Дк-392 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. Бургас. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

17. Доклад с вх. № В-Дк-393 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „В И К“ ООД, гр. Димитровград. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

18. Доклад с вх. № В-Дк-394 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

19. Доклад с вх. № В-Дк-395 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 
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20. Доклад с вх. № В-Дк-396 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

21. Доклад с вх. № В-Дк-397 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

22. Доклад с вх. № В-Дк-398 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСРАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

23. Доклад с вх. № В-Дк-399 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура 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. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

24. Доклад с вх. № Е-Дк-1231 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Теодора Бельова 

 

25. Доклад с вх. № Е-Дк-1232 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„КАРЛОВОГАЗ“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Теодора Бельова 

 

26. Доклад с вх. № Е-Дк-1233 от 29.11.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Теодора Бельова 

 
 

 

По т.1. Комисията започна разглеждането на доклад и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за 

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

на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено 

от „Риал Стейтс“ ЕООД. 
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 Изказвания по т.1.: 

Докладва И. Александров. В Комисията е постъпило заявление от 29.09.2021 г. от 

„Риал Стейтс“ ЕООД. Капиталът на дружеството е в размер на 30 005 000 лева, 

представлявано от Гинка Николова Върбакова, в качеството й на управител. Дружеството 

притежава лицензия от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, за срок от 25 години. С 

Решение на КЕВР „Риал Стейтс“ ЕООД е получило разрешение за започване 

осъществяването на лицензионната дейност чрез първа част - инсталирана мощност 8 

MWp от целия проект 150 МWp. С подаденото заявление от дружеството се иска да се 

сключи Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. между 

„Токи Пауър“ АД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД (продавач). Този договор да бъде с 

продължителност 15 години. „Риал Стейтс“ ЕООД ще продава на търговеца 

електрическата енергия по търговски график, като цената ще бъде заплащана в лв./MWh. 

Предвидено е договорът да се сключи, считано от 01.10.2021 г. Този договор има две 

клаузи – срокът за достигане на сума по договора не повече от 3 417 500 лв. (това е над 

10% от капитала на дружеството). Втората клауза е срок не по-дълъг от 30.06.2022 г. 

Която клауза настъпи първа по време, тя ще бъде изпълнена. 

„Риал Стейтс“ ЕООД е представило цялостен финансов модел, в който изрично е 

посочено за отделните етапи производството на електрическа енергия, и съответно 

пазарните цени по тяхна прогноза. Прогнозата за 2022 г. е 175,00 лв./MWh с годишен ръст 

от 2% до 235,53 лв./MWh. При тези параметри на финансовия модел дружеството ще има 

финансови възможности и няма да бъде застрашена неговата лицензионна дейност.  

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

енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията за 

енергийно и водно регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да разреши на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с търговеца „Токи Пауър“ АД 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия 

№ 3 от 15.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 

08.11.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. 

Е. Харитонова каза, че „Токи Пауър“ АД е търговец по смисъла на закона. 

Издаваните лицензии на търговците на електрическа енергия са за 10 г. Този търговец 

сключва договор за 15 г.  

И. Александров потвърди, че проектът на договор е за 15 години. И. Александров 

каза, че разбира въпроса, но няма да може да даде отговор. Въпросът е логичен – 

дружеството ще има 5-годишен договор, а лицензията му може би няма да бъде 

подновена. 

Е. Харитонова каза, че не се знае дали ще се поднови или не лицензията, но в 

същото време в момента се разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи Допълнително 

споразумение към Договор за покупко-продажба. 

Г. Добрев попита за какво количество електрическа енергия става въпрос по 

Договора, който е между двете дружества. 

И. Александров отговори, че на стр.3 във връзка с изчисленията на прогнозния 

финансов резултат за периода 2021 г. – 2037 г. са посочени прогнозно годишно 

производство на електрическа енергия 104 721 MWh за 2022 г. и е предвидена годишна 

деградация с 5% до достигане на 97 145 MWh през 2037 г. Това са параметрите, при които 

са изчислени приходите. 

Е. Харитонова попита какво е количеството за 2037 г. 

И. Александров отговори, че 2037 г. е 97 хил. MWh с деградация. И. Александров 

обясни, че без да е запознат много, в момента може би има и други преписки, които са 
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свързани с въвеждането на следващия етап от тази лицензия под условие. Може би в тези 

количества, в които в момента се прави преценката, са включени и количествата, които ще 

бъдат произведени от следващия етап, завършен на инсталацията.  

А. Йорданов каза, че има въпрос, но може би ще изчака да дойде юристът на 

работната група, защото въпросът е свързан с прилагането на Закона. 

И. Н. Иванов каза, че ще прочете една извадка от доклада, която показва, че: С 

подаденото заявление от 29.09.2021 г. дружеството е поискало издаване на разрешение 

срокът на сключения Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 

15.09.2021 г. между „Токи Пауър“ АД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД (продавач) да 

бъде удължен с 15 години. От друга страна, Комисията на всички търговци е издала 

лицензия за 10 г., т.е. след десетата година не се знае какъв ще е правният статут на „Токи 

Пауър“ АД и ще може ли да се реализира този договор. Това може да се гарантира до 

десетата година. Председателят предложи да се чуе становището на юриста, който е 

работил. 

Р. Тоткова обясни, че юристът на работната група е в съда. 

А. Йорданов каза, че тогава ще зададе въпроса си за протокола. Разрешението, 

което Комисията потенциално ще даде на „Риал Стейтс“ ЕООД, как преодолява 

законовата норма, която изисква всички производители на електрическа енергия с 

инсталирана мощност над 500 kWh, да продават на борса произведената енергия? Тук 

очевидно няма борсова сделка. Такава сесия за 15-годишен договор едва ли може да се 

състои. А. Йорданов се притеснява, че Комисията би дала евентуално разрешение за 

заобикаляне на законовата норма. 

И. Н. Иванов каза, че може да се развие дискусия, но предлага да се отложат 

разискванията и гласуването по тази точка за следващо заседание на Комисията. Защото, 

първо, в заседанието трябва да участва юристът на работната група, изготвил 

съществената част от доклада. Второ, възникнали са и други въпроси, за които 

председателят се надява работната група да проучи за следващото заседание, за да се даде 

адекватен отговор. И. Н. Иванов подчерта, че докладът не се връща, а се отлага. 

 

След разисквания, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  
 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 

06.10.2021 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за издаване на разрешение за 
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извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 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-107 от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за сключване на договор за заем със срок на погасяване по-дълъг 

от една година, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 

1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). Към заявлението дружеството е представило следните документи: копие от 

Препис - извлечение от решение по т. 7 от Протокол № 36 от 16.08.2021 г. на Съвета на 

директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; Проект на договор за заем между „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и проект на 

погасителен план към договора за заем; копие от Препис – извлечение по т. 1.1 от 

Протокол № 49-2021 от 21.09.2021 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД ; прогнозен 

паричен поток за периода на обслужване на заема, заедно с прогнозен отчет за доходите и 

прогнозен отчет за финансовото състояние за периода 2021-2028 г. и документ за внесена 

такса. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 13.10.2021 г. на КЕВР от дружеството е изискана 

допълнителна информация, която е предоставена с писмo с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 

25.10.2021 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 03.11.2021 г. дружеството е представило 

копие от Решение по Протокол № Е-РД-21-34 от 15.10.2021 г. на министъра на 

енергетиката за даване на разрешение за новиране на задължения на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД към БЕХ ЕАД в нов договор за заем. 

За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е 

сформирана работна група със Заповед № З-E-265 от 14.10.2021 г. на председателя на 

КЕВР. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда 

на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 123531939, със седалище и адрес на управление: 

област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, с предмет на дейност: производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други 

обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена със 

закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, 

след получаване на разрешението или лиценз.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е с едностепенна система на управление със Съвет на 

директорите в състав Живко Димитров Динчев, Бончо Иванов Бонев, Руслан Танев 

Германов, Боян Иванов Боев и Милан Ангелов Миланов. Дружеството се представлява от 

Живко Димитров Динчев, в качеството му на изпълнителен директор. Капиталът на 

дружеството е в размер на 687 631 610 (шестстотин осемдесет и седем милиона 

шестстотин тридесет и една хиляди шестстотин и десет) лева, разпределен в 68 763 161 

обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лв. Едноличен собственик на 

капитала e „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560. 
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„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД притежава лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, продължена с Решение № И1-Л-091-

01 от 02.07.2020 г., както и лицензия № Л-498-15 от 31.01.2018 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. дружеството е 

поискало да му бъде издадено разрешение да сключи договор за заем с БЕХ ЕАД със срок 

на погасяване до 31.07.2028 г. Предмет на договора за заем е консолидиране, новиране и 

оформяне като нов търговски заем на дължимите от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ 

ЕАД парични суми, на обща стойност 1 048 160 934,24 лева (един милиард четиридесет и 

осем милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и 

четири стотинки), представляващи остатък към 31.07.2021 г. по следните договори: 

Договор за заем № 55-2019/16646 от 16.10.2019 г. – главници в размер на 323 025 450,71 

лв. и лихви в размер на 16 536 988,66 лв.; Договор за заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 

г. – главници в размер на 350 091 268,43 лв. и лихви в размер на 17 484 141,48 и Договор 

за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове № 21-2021/17375 от 

20.04.2021 г. – главници в размер на 338 111 568,67 лв. и лихви в размер на 2 911 516,29 

лв.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е обосновало искането си със следните аргументи: 

С оглед влошеното финансово състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и в 

изпълнение на решение по т.I.3 от Протокол № 23-2021/20.04.2021 г. на Съвета на 

директорите на БЕХ ЕАД и решение по т. 3 от Протокол № 18/15.04.2021 г. на Съвета на 

директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (в 

качеството на купувач) и БЕХ ЕАД (в качеството на продавач) е сключен Договор за 

покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове № 21-2021/20.04.2021 г. (№ 

17375/20.04.2021 г.). Съгласно условията на този договор продавачът се задължава да 

продаде на купувача 4 280 000 (четири милиона двеста и осемдесет хиляди) тона 

европейски квоти за емисии на парникови газове от вида „EUA“ на стойност 

172 873 700,00 (сто седемдесет и два милиона осемстотин седемдесет и три хиляди и 

седемстотин) евро без ДДС или нейната равносметка в лева по фиксинг на БНБ (1,95583 

лева за евро).  На 22.04.2021 г. по сметката на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в Националния 

регистър са постъпили 4 280 000 тона европейски квоти за емисии на парникови газове от 

вида „EUA“, прехвърлени от БЕХ ЕАД, за което от холдинга е издадена фактура  

№ 0000009738/22.04.2021 г. на стойност 338 111 568,67 лева. Плащането по тази фактура е 

със срок до 30.06.2021 г., след което при просрочие изцяло или частично, купувачът 

дължи лихва за забава върху размера на непогасената сума за всеки ден просрочие, в 

размер на ОЛП+10%, съгласно Постановление № 426 от 18.12.2014 г. на Министерския 

съвет.  Дружеството е посочило, че до момента „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не е 

извършило плащания по фактура № 0000009738/22.04.2021 г. и дължимите с падеж до 

30.06.2021 г. главници са в размер на 338 111 568,67 лв, дължимите лихви за забава от 

01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. са в размер на 2 911 516,29 лв, като общият размер на 

задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 31.07.2021 г. е 341 023 084,96 лв. 

Дружеството е посочило, че между БЕХ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е 

сключен търговски заем № 55-2019/16646 от 16.10.2019 г. за консолидиране и новиране 

като нов заем, задълженията по договор за продажба на квоти за емисии на парникови 

газове  

№ 16215/30.01.2019 г. (БЕХ № 10-2019/30.01.2019 г.) в размер на 398 025 хил. лв. със срок 

на действие от 01.07.2019 г. до 30.06.2024 г. и гратисен период на главницата до 30 юни 

2020 г. Договореният лихвен процент по този договор е в размер на основния референтен 

лихвен процент от 4,61%, съгласно приетите от БЕХ ЕАД с решение по т.I.1 от Протокол  

№ 53-2018/11.09.2018 г. лихвени нива за вътрешногрупови кредити и наказателна лихва за 

просрочие в размер на ОЛП+10%, изчислена за всеки ден просрочие, съгласно 

Постановление № 426 от 18.12.2014 г. на Министерския съвет. Към 31.07.2021 г. 
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непогасените задължения по договора са в размер на 339 562 439,37 лв., в т. ч. главница 

323 025 450,71 лв. и лихви 16 536 988,66 лв. На следващо място между БЕХ ЕАД и „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД е сключен търговски заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 г., с който 

дължимите от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД парични суми на обща стойност 

350 091 268,43 лв. (триста и петдесет милиона деветдесет и една хиляди двеста шестдесет 

и осем лева и четиридесет и три стотинки), представляващи остатък към 30.06.2020 г. по 

следните договори: 

- задължения по Договор за заем № 7-2018/15583 от 12.02.2018 г. – 329 007,33 лв. 

дължима лихва; 

- задължения по Договор за заем № 51-2018/15827 от 29.05.2018 г. – 3 785 595,52 

лв. дължима лихва; 

- задължения по Договор за заем № 2-2019/16189 от 10.01.2019 г. – 19 186 089,00 

лв. дължима лихва; 

- задължения по Договор за заем № 55-2019/16646 от 16.10.2019 г. – 17 054 971,88 

лв. дължима лихва; 

- Договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове  

№ 28-2020/16906 от 27.04.2020 г. – непогасена част от търговско задължение в размер на 

309 735 604,70 лева (триста и девет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди 

шестстотин и четири лева и седемдесет стотинки), да бъдат консолидирани, новирани и 

оформени като нов търговски заем. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е посочило, че към 31.07.2021 г. непогасените 

задължения по Договор за търговски заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 г. са в размер на 

367 575 409,91 лв., в т.ч. главници 350 091 268,43 лв. и лихви 17 484 141,48 лв.  

Съгласно описаните по-горе договори общият размер на задълженията на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД към 31.07.2021 г. е както следва: 
 (Лева) 

Договор Главница Лихва Общо 
Просрочена 

главница 

Просрочена 

лихва 

№ 21-2021/№17375 

от 20.04.2021 г. 338 111 568,67 2 911 516,29 341 023 084,96 338 111 568,67 0,00 

№ 55-2019/16646 от 

16.10.2019 г. 323 025 450,71 16 536 988,66 339 562 439,37 17 747 551,32 15 211 386,59 

№ 58-2020/17255 от 

31.12.2020 г. 350 091 268,43 17 484 141,48 367 575 409,91 0,00 16 139 207,52 

Общо 1 011 228 287,81 36 932 646,43 1 048 160 934,24 355 859 119,99 31 350 594,11 

 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е изложило, че отчитайки очакваните постъпления до 

края на 2021 г., както и възприетата политика по текущо закупуване на квотите за 

парникови газове от 01.07.2021 г., дружеството няма възможност да изплати на БЕХ ЕАД 

дължимите суми по горните договори. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е посочило, че във връзка с постигнатите от БЕХ ЕАД 

нови лихвени нива, предвид пласираната от холдинга облигационна емисия в размер на 

600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45%, с решение по т.I.1 от Протокол  

№ 41-2021/30.07.2021 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД лихвеният процент по 

вътрешногрупови заеми от страна на БЕХ ЕАД е определен в размер на 3,225% годишно 

без оглед на матуритета и е дадено съгласие за актуализиране на действащия до момента 

основен референтен лихвен процент по вече отпуснатите вътрешногрупови кредити. 

Предвид това, с решение по Протокол № 36 от 16.08.2021 г., т. 7, Съветът на директорите 

на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е одобрило консолидиране на задълженията на  

дружеството към БЕХ ЕАД по Договор за заем № 55-2019/16646 от 16.10.2019 г., Договор 

за заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 г. и Договор за покупко-продажба на квоти за 

емисии на парникови газове № 21-2021/17375 от 20.04.2021 г. и новирането им в нов заем 

със следните параметри: 
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- размер на кредита 1 048 160 934,24 (един милиард четиридесет и осем милиона 

сто и шестдесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и четири 

стотинки); 

- Срок на погасяване на заема – до 31.07.2028 г., в т.ч. гратисен период - от 

01.08.2021 г. до 31.07.2022 г. (12 месеца) и срок на погасяване – от 01.08.2022 г. до 

31.07.2028 г. (72 месеца); 

- лихвен процент по заема – съгласно приетите от БЕХ ЕАД с решение по т. I.1.1. 

от Протокол № 41-2021/30.07.2021 г. лихвени нива за вътрешногрупови кредити (3,225% 

годишно); 

- обезпечение - без обезпечение; 

- погасителен план: анюитетни вноски за главницата и за лихвата, извършени 

веднъж месечно на последния ден на всеки календарен месец. 

С решение по т.I.1 от Протокол № 49-2021/21.09.2021 г. на Съвета на директорите 

на БЕХ ЕАД е одобрено, а с решение по Протокол № Е-РД-21-34 от 15.10.2021 г. на 

министъра на енергетиката е разрешено консолидирането и новиране в нов договор за 

заем на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД в размер на 1 048 160 

934,24 (един милиард четиридесет и осем милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин 

тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) по Договор за заем № 55-

2019/16646 от 16.10.2019 г., Договор за заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 г. и Договор 

за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове № 21-2021/17375 от 

20.04.2021 г. 

Представеният проект на договор за заем между „Български енергиен холдинг“ 

ЕАД (заемател) и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (заемополучател) предвижда следните 

основни условия: 

1. Размер на заема – 1 048 160 934,24 (един милиард четиридесет и осем милиона 

сто и шестдесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и четири 

стотинки), представляващи остатък към 31.07.2021 г. по описаните по-долу договори за 

заем и по договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове, както 

следва: 

- задължения по Договор за заем № 55-2019/16646 от 16.10.2019 г. - главница в 

размер на 323 025 450,71 лв. и лихви в размер на 16 536 988,66 лв.; 

- задължения по Договор за заем № 58-2020/17255 от 31.12.2020 г. - главница в 

размер на 350 091 268,43 лв. и лихви в размер на 17 484 141,48 лв.; 

- задължения по Договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови 

газове № 21-2021/`7375 от 20.04.2021 г.- главници в размер на 338 111 568,67 лв. и лихви в 

размер на 2 911 516,29 лв.; 

2. Срок на погасяване - до 31.07.2028 г. в т. ч.  

- гратисен период – от 01.08.2021 г. до 31.0.2022 г. (12 месеца); 

- срок за погасяване – от 01.08.2022 г. до 31.07.2028 г. (72 месеца). 

3. Лихвен процент по заема – съгласно приетите от БЕХ ЕАД с решение по 

Протокол № 41-2021 от 30.07.2021 г., т. I.1.1, лихвени нива за вътрешногрупови кредити 

(3,225% годишно); 

4. Обезпечение - без обезпечение; 

5. Начин на погасяване на заема: анюитетни вноски за главницата и за лихвата, 

извършвани веднъж месечно на последния ден на всеки календарен месец, съгласно 

погасителен план (Приложение № 4 към договора). 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 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. По аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ 

такива сделки са и заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една година. В конкретния 

случай, сделката, чрез която ще бъдат консолидирани и новирани в нов договор за заем 

задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД със срок за погасяване до 
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31.07.2028 г., представлява  сделка, попадаща в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от 

ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, поради което подлежи на разрешаване от КЕВР.  Същата 

следва да бъде разгледана от КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази сделка 

върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, което се обосновава въз основа на резултатите от извършен анализ на база 

на представения от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД прогнозен финансов отчет за периода 

2021 г. - 2028 г., включващ прогнозен паричен поток, прогнозен отчет за доходите и 

прогнозен отчет за финансовото състояние. 

Годишен финансов отчет за 2020 г. (консолидиран)  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД от осъществяване на дейността за 2020 г.е реализирало 

финансова загуба в размер на 330 187 хил. лв., нараснала спрямо предходната година, 

когато загубата е 202 757 хил. лв. и общо всеобхватна загуба 329 820 хил. лв. за 2020 г. и 

204 534 хил. лв. за 2019 г. Влошаването на финансовия резултат през 2020 г., спрямо 2019 

г. се дължи на спад на приходите с 32%, а разходите с 10%. 

 Прогнозираният от заявителя паричен поток за периода 2021 г. – 2028 г. обхваща 

периода на погасяване на кредита до 31.07.2028 г., отчита ефекта от постъпленията, 

респективно плащанията по заеми. Прогнозният отчет на паричните потоци от 

дружеството е представен в таблицата по-долу: 

 
            (хил. лв.) 

 Паричен поток 
Отчет Прогноза 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Нетен паричен поток 

от оперативната 

дейност в т. ч. 117 530 101 911 214 630 259 911 329 283 329 022 353 803 363 002 273 697 

Постъпления от 

продажби 525 596 742 379 1 187 973 1 018 502 1 060 197 1 112 921 1 108 621 1 110 189 1 105 623 

Постъпления от други 
продажби 11 488 6 795 8 164 9 075 9 312 9 569 9 475 9 426 8 985 

Плащания към 

доставчици -244 626 -427 597 -770 183 -562 949 -540 004 -585 625 -560 740 -551 259 -636 023 

Плащания към 

персонала и 

осигурителни 

институции -113 544 -110 260 -104 509 -101 004 -98 224 -95 444 -92 644 -91 737 -90 811 

Други плащания, нетно -61 384 -109 406 -106 815 -103 713 -101 998 -112 399 -110 909 -113 617 -114 077 

Общо парични потоци 

от инвестиционна 

дейност -96 628 -92 930 -97 196 -54 446 -84 578 -62 882 -52 305 -50 597 -50 295 

Общо парични потоци 

от финансова дейност в 

т.ч. -45 743 -24 035 -103 055 -221 538 -246 514 -266 379 -302 739 -312 539 -223 558 

Постъпления по 
получени заеми   133               

Плащания по заеми в 

т.ч. консолидиран заем 
от БЕХ ЕАД -45 000 -10 000 -66 427 -186 107 -215 570 -238 228 -278 257 -295 122 -215 165 

Плащания на лихви и 

други  -743 -14 168 -33 487 -35 431 -30 944 -28 151 -24 482 -17 417 -8 393 

Изменения на 

паричните средства и 

парични еквиваленти -24 841 -15 054 14 379 -16 073 -1 809 -239 -1 241 -134 -156 

Пари и парични 

еквиваленти в 

началото на периода 51 622 26 690 11 601 25 943 9 833 7 986 7 708 6 427 6 252 

Ефект от очаквани 

кредитни загуби -91 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 

Пари и парични 

еквиваленти в края на 

периода 26 690 11 601 25 944 9 833 7 986 7 708 6 427 6 252 6 054 
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 Дружеството е представило финансова обосновка за прогнозираните основни 

параметри, формиращи постъпленията и плащанията по видове дейности в периода на 

обслужване на заема, както следва: 

 1. Продажби и приходи 

 Прогнозираните приходи от основна дейност за 2021 г. са формирани от продажби 

на регулирания, свободния и балансиращия пазар на електрическа енергия, както и от 

компенсации по чл. 35, ал. 2 от ЗЕ. За периода 2022 г. - 2028 г. дружеството не е 

предвидило продажби на електрическа енергия на регулирания пазар, прогнозирана е 

реализация на студен резерв, възлизащ на около 1 747 592 MWh по механизъм на 

капацитет при цена 42,50 лв./MWh, която се очаква да покрие условно-постоянните 

разходи. Продажбата на разполагаемост за допълнителни услуги за първично и вторично 

регулиране е съобразена с действащите условия на договора с „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и Правилата за търговия с електрическа енергия. 

Прогнозирани са продажби на допълнителни услуги първично и вторично регулиране на 

ЕСО ЕАД в размер на 4 694 хил. лв. за 2021 г., които в края на разглеждания период 

бележат спад до 2 622 хил. лв.; приходи от балансираща енергия при излишък и 

регулиране нагоре, общо в размер на 16 431 хил. лв. за 2021 г. с прогнозиран ръст през 

периода до достигане в края на 50 930 хил. лв. и продадена балансираща енергия 146 хил. 

лв. в 2021 г. 

 Прогнозирани са и други приходи от дейността в размер на 11 759 хил. лв., които 

включват приходи от финансирания, приход от участие в положителния финансов 

резултат на застрахователна полица, приходи от продажба на услуги, приходи от 

продажба на материални запаси и други приходи от продажби. 

 2. Разходи и финансов резултат 

 През 2021 г. дружеството предвижда да отчете оперативни разходи на стойност 

924 789 хил. лв. За базова цена на квотите за емисии на парникови газове е заложена 51 

евро/тон, приетата цена от КЕВР в Решение № Ц-027 от 01.07.2021 г. за утвърждаване на 

цените за сектор „Електроенергетика“. За периода дружеството е прогнозирало плавно 

повишаване на цените на емисиите СО2, средно със заложената инфлация по 

макрорамката около 3% на година, която в края на периода достига 59,68 евро/тон. 

Емисиите СО2 за първото полугодие на 2021 г. закупени от БЕХ ЕАД ще се оформят като 

търговски заем, от 01.07.2022 г. с пет годишен срок на изплащане и 1 година гратисен 

период. 

 Между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (в качеството на купувач) и БЕХ ЕАД (в 

качеството на продавач) е подписан рамков договор № 17460/16.07.2021 г. за текущо 

закупуване на емисиите СО2  през второто полугодие на 2021 г. след подадена заявка от 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. За периода 2022 г. – 2028 г. дружеството е прогнозирало 

необходимите количества квоти емисии СО2, да се закупуват, както следва: за 2022 г. – със 

100% собствени средства; за 2023 г. – 75% със собствени средства от цялото необходимо 

количество; през 2024 г. – остатъка за 2023 г. или 25% от цялото количество да бъде 

оформено като търговски кредит от 01.07.2024 г. към „БЕХ“ ЕАД (с петгодишен  срок на 

изплащане и 1 година гратисен период) и количествата необходими за 2024 г. – 75% със 

собствени средства; за 2025 г. 75% собствени средства от цялото необходимо количество 

и 25% от остатъка за 2024 г. от цялото количество да бъде оформено като търговски заем 

към БЕХ ЕАД от 01.07.2025 г. с петгодишен срок на изплащан и 1 година гратисен 

период; за количествата необходими за 2026 г. се предвижда със собствени средства да 

бъдат закупени 70% от цялото необходимо количество. През 2027 г. остатъка за 2026 г. 

или 30% да бъде оформено като търговски заем към „БЕХ“ ЕАД от 01.07.2027 г. с 

петгодишен срок на изплащане и 1 година гратисен период и 70% със собствени средства; 

за количествата квоти необходими за 2028 г. 75% от цялото необходимо количество 

собствени средства и 25% през 2029 г. да бъде оформено като търговски заем към „БЕХ“ 

ЕАД от 01.07.2029 г. с петгодишен срок на изплащане и 1 година гратисен период. 
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 Разходите за въглища за целия период 2021 г. – 2028 г са определени при запазена 

цена за ТУГ на нивото от 2019 г., а именно 77,00 лв./ТУГ, съгласно Решение от Протокол 

№ 33-2016/07.06.2016 г. на Съвета на директорите БЕХ ЕАД. 

 По отношение на условно-постоянните разходи за периода се предвижда плавно 

намаление в резултат на предприетите мерки по оптимизирането им. 

 Като резултат от направените прогнози от дружеството, очакванията са че за 2021 

г. финансовия резултат е оперативна загуба в размер на 32 702 хил. лв. и нетни финансови 

разходи, които в основната си част са във връзка с лихви по заеми отпуснати от 

едноличния собственик на капитала, общо в размер на 32 398 хил. лв. (финансови разходи 

32 510 хил. лв. и финансови приходи 112 хил. лв.) При тези параметри финансовият 

резултат за годината преди данъци е отрицателен в размер на 65 101 хил. лв., докато във 

всяка година от разглеждания период дружеството прогнозира да реализира положителен 

финансов резултат.  

 За периода инвестиционните намерения на дружеството ще бъдат насочени към 

мероприятия за намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата от централи 

използващи въглища при финансиране със собствени средства. 

 От направения анализ на очакваните постъпления до края на 2021 г., както и 

възприетата политика за текущо закупуване на квоти парникови газове от 01.07.2021 г.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, няма да има възможност да изплати на БЕХ ЕАД, дължимите 

суми, произтичащи от гореописаните договори. 

 

 Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че консолидирането и 

новирането на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД, в едно 

задължение по нов търговски заем с гратисен период и изхождайки от 

обстоятелството, че част от задълженията са с настъпил падеж и са просрочени, 

както и прилагането на новоприетите лихвени проценти са предпоставка за 

осигуряване на условия за оптимизиране на финансовите разходи и парични потоци, 

което ще се отрази положително върху финансовото състояние на дружеството. В 

тази връзка, със сключването на договора за заем не се създават условия, с които да 

се застраши сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва И. Александров. В Комисията за енергийно и водно регулиране е 

постъпило заявление с вх. номер от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с искане 

за издаване на разрешение за сключване на договор за заем със срок по-дълъг от една 

година, съгласно съответните членове от Закона за енергетиката. С подаденото заявление 

дружеството е поискало да бъде издадено разрешение да сключи договор за заем с БЕХ 

ЕАД за срок на погасяване до 31.07.2028 г. Предметът на договор за заем е 

консолидиране, новиране и оформяне като нов търговски заем на дължимите от „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ ЕАД парични суми на обща стойност 1 048 160 934,24 

лева, като с този нов договор за заем се консолидират съществуващите договори към 

момента на самото му сключване. 

И. Н. Иванов допълни, че горното показва какво е задължението на ТЕЦ-а към БЕХ. 

И. Александров каза, че са посочени категорично договорите със съответните 

дължими суми като главница и лихва на стр. 3 в табличен вид. „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД е посочило, че във връзка с постигнатите от БЕХ ЕАД нови лихвени нива, предвид 

пласираната от холдинга облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен 

лихвен процент от 2,45%, с решение по т.I. от Протокол № 41 от 2021 г. на Съвета на 

директорите на БЕХ ЕАД, лихвеният процент по вътрешногрупови заеми от страна на 

БЕХ ЕАД е определен в размер на 3,225% годишно. И. Александров каза, че именно това 

сигурно е причината, за да се изиска предоговаряне на съществуващите заеми. В проекта 
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на договор на стр. 4 е описан размерът на заема в т. 1 и задълженията по съществуващите 

договори, срокът за погасяване - 31.07.2028 г. със съответния гратисен период, лихвеният 

процент по заема и обезпечение, т.е. без обезпечение. Направен е анализ на Годишния 

финансов отчет на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., като в този анализ подробно са 

разгледани в доклада продажбата, приходите от продажба, разходите и финансовият 

резултат на дружеството. Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че 

консолидирането и новирането на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към БЕХ 

ЕАД, в едно задължение по нов търговски заем с гратисен период и изхождайки от 

обстоятелството, че част от задълженията са с настъпил падеж и са просрочени, както и 

прилагането на новоприетите лихвени проценти са предпоставка за осигуряване на 

условия за оптимизиране на финансовите разходи и парични потоци, което ще се отрази 

положително върху финансовото състояние на дружеството. В тази връзка със 

сключването на договора за заем не се създават условия, с които да се застраши 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 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 Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да разреши на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД договор за заем в размер на 1 048 160 934, 24 лева съгласно представения 

към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. проект на договор, ведно с 

приложенията към него.   

Е. Харитонова каза, че напоследък много усилено се говори за разформиране или 

закриване на БЕХ ЕАД. Какво става с този 1 млрд. и нещо лв. заем (въпреки че повечето 

пари са разрешение), ако закрият БЕХ ЕАД? Знае се, че НЕК ЕАД дължи на БЕХ ЕАД над 

2 млрд. лв., „Топлофикация София“ ЕАД дължи, има и други длъжници. Е. Харитонова 

заключи, че едно такова разрешение я притеснява много. 

И. Н. Иванов отговори, че има всякакви слухове, но от слуховете Комисията не 

може да тръгне...  

Е. Харитонова каза, че стават 4 млрд. лв. 

И. Н. Иванов отговори, че може да са 4 млрд. лв., може да са 40 млрд. лв., но няма 

никакво решение за закриване на БЕХ ЕАД. Ако има, трябва да се покаже тук, това е 

първо. Второ, когато се върши това действие, ако изобщо се извърши, в документите, 

които решават съдбата на всички тези заеми и задължения, тогава компетентните 

държавни органи ще се произнесат какво се прави с тях. Председателят попита Комисията 

и комисарите ли трябва да решават какво ще стане, ако тези 4 млрд. лв. останат да висят. 

Това ще бъде един от важните въпроси, които ще се разискват от комисията, която ще 

бъде натоварена с тази дейност, ако изобщо се стигне до такава реализация. Сега КЕВР не 

може да се занимава с това - какво би станало. Кой тук може да отговори на този въпрос? 

Е. Харитонова каза, че не е задала въпрос, а по-скоро е направила изказване, че 

това я притеснява. 

И. Н. Иванов направи сравнение с това, че понеже има слухове, че КЕВР ще бъде 

разделена на два регулатора – воден и енергиен, какво ще стане с общите сметки на КЕВР. 

Не може да се говори за неща, които не са факт, а може би няма и да станат факт, иначе 

Комисията си губи времето. 

 

Димитър Кочков излезе от залата. 

 

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

на решение. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 

4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ 

Марица изток 2“ 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; 

2. Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД договор за заем в размер на 1 048 160 934, 24 лева (един милиард 

четиридесет и осем милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева 

и двадесет и четири стотинки) съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 

от 06.10.2021 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.   

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на 

Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.3. Доклад с вх. № Е-Дк-1236/29.11.2021 г. и проект на решение относно 
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на 

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

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ 

ЕООД. 

 

Изказвания по т.3.:  

И. Н. Иванов каза, че ако в тази точка съществува същият проблем, който членовете 

на Комисията са констатирали при разглеждането на т.1 от дневния ред, разискването ще 

бъде отложено. 

И. Александров говори без микрофон.  

Е. Харитонова каза, че могат да се отложат разискванията. 

И. Н. Иванов обясни, че актът на връщане означава, че трябва да се внесе наново с 

допълнителни... И. Н. Иванов предложи да се отложи разискването и гласуването. 

Е. Харитонова каза, че това Комисията го е правила. 

И. Н. Иванов предложи да се отложат разискванията и гласуването по т.3 от дневния 

ред за следващо заседание на Комисията, когато се изяснят въпросите, които са били 

повдигнати още при т.1, касаеща заявление на „Риал Стейтс“ ЕООД. 

 

След разисквания, Комисията 
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Р Е Ш И: 

 

Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членове на 

Комисията със стаж в енергетиката.  

 

Димитър Кочков влезе залата. 

 

По т.4. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-114 от 13.10.2021 г. 

за даване на разрешение започване осъществяването на лицензионната дейност 

„производство на електрическа енергия”, подадено от „Тракия МТ“ ЕООД, установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-114 от 

13.10.2021 г. от „Тракия МТ“ ЕООД за даване на разрешение за започване 

осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ на 

основание чл. 22, ал. 1, във връзка чл. 21, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). В тази връзка, със Заповед № З-E-271 

от 19.10.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на 

постъпилото заявление и приложените към него документи.  

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване Комисията установи следните факти и произтичащите от 

тях изводи: 

 

Правни аспекти: 
От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието, е видно, че „Тракия МТ“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

от Търговския закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

„Тракия МТ“ ЕООД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 202548454, със седалище 

и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. 

Пловдив 4004, район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 136, с предмет на дейност: търговия, 

внос и износ на стоки, консултантска дейност, тъpгoвcкa дeйност нa eдpo и дpeбно в 

страната и чужбина c осъществяване на всички видове търговски операции, 

строителството, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна и 

маркетингова дейност, представителство, посредничество и извършване на сделки с 

недвижима собственост и извършване на всички други дейности и услуги, които не 

противоречат на законите на Република България. 
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При преценка на основателността на искането за даване на разрешение за 

започване осъществяването на лицензионната дейност Комисията, по силата на чл. 40, ал. 

2 във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), следва да установи дали 

заявителят има вещни права върху изградения енергиен обект, чрез който ще осъществява 

дейността, дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки 

ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност и дали енергийният обект отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.  

Заявителят „Тракия МТ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г., 

издадена от Комисията с Решение № Л-527 от 19.10.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и по реда на Глава трета, Раздел ІІ 

от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния обект, без провеждане на конкурс. 

Лицензията е издадена за осъществяване на дейността „производство на електрическа 

енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект - фотоволтаична електрическа 

централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 8,64 MWр, находящ се в поземлени имоти с 

номера №№ 46663.52.587, 46663.52.588 и 46663.52.590, в землището на гр. Малко 

Търново, местност Добържана, община Малко Търново, за срок от 20 (двадесет) години. 

Административното производството по даване на разрешение от страна на КЕВР за 

започване на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ чрез 

изградената ФЕЦ с инсталирана мощност 8,64 MWp е по искане на лицензианта, по реда 

на чл. 21, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, а именно след получаване на документ за въвеждане на 

строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на ЗУТ.  

По силата на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката, 

Комисията следва да установи дали заявителят има вещни права върху изградения 

енергиен обект, чрез който ще осъществява дейността. С цел доказване изпълнението на 

изискването по чл. 40, ал. 2 от ЗЕ, „Тракия МТ“ ЕООД е представило следните документи: 

- Учредителен акт на „Тракия МТ“ ЕООД, според който в капитала на дружеството 

като непарична вноска са апортирани недвижими имоти № 46663.52.590, 46663.52.589, 

46663.52.588 и 46663.52.587, находящи се местност „Добържана“, гр. Малко Търново, 

община Малко Търново, област Бургас. За посочените имоти от главния архитект на 

община Малко Търново са издадени: Разрешение за строеж № МТ 02 от 19.02.2020 г., 

Разрешение за строеж № МТ 31 от 05.08.2020 г., за изграждане на ФЕЦ 8,64 MWp за 

производство на електрическа енергия; Разрешение за строеж № МТ 30 от 29.07.2020 г. за 

изграждане на кабелна линия 20 kVот РУ 20 kV на п/ст „Малко Търново“. 

- Скица на поземлен имот № 15-851752-18.09.2019 г. за поземлен имот  

№ 46663.52.590, с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство. 

- Нотариален акт № 73, том I, рег. № 224, дело № 73 от 2020 г. от 02.12.2020 г., за 

учредяване на специални сервитути, с който „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО ЕАД) учредява безсрочно на „Тракия МТ“ ЕООД право на преминаване и право на 

прокарване за поземлен имот с идентификатор 46663.52.590, находящ се в гр. Малко 

Търново, местност „Добържана“, на кабелна линия 20 kV през територията на п/ст 110/20 

kV, разположена в поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, собственост на ЕСО 

ЕАД, с цел присъединяване на ФЕЦ, собственост на „Тракия МТ“ ЕООД, към преносната 

електрическа мрежа. 

- Заповед № 268 от 23.07.2020 г. на кмета на община Малко Търново за учредяване 

право на „Тракия МТ“ ЕООД да прокара отклонение от РУ 20 kV на п/ст „Малко 

Търново“ до имоти с идентификатори 46663.52.590, 46663.52.588 и 46663.52.587 за 

изграждане на фотоволтаични централи през общински имоти. 

 

Технически аспекти, включително материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на лицензионната дейност, както и 
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съответствие на енергийният обект с нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда: 
По отношение на строителството на новия енергиен обект е приложен утвърден 

подробен график със срокове на строителство, който е приложение № 1 към издадената 

лицензия. 

При изграждането на централата са използвани PV модули от монокристален 

силиций с номинална мощност – 330 Wp и трифазни инвертори с единична мощност 30 

kW. 

Монтажът на инверторите е осъществен на обособени за целта места на металната 

конструкция. Окабеляването между отделните модули и инверторите е посредством DC 

соларни кабели, прикрепени към същата конструкция. 

Изборът на схема на свързване на PV модулите и инверторите е „Sunny Team“. 

Чрез този вид схема се осъществява, както намаляване на загубите от разликите в 

параметрите на отделните модули, така и загубите от частично засенчване. При избраната 

схема при малко слънчево лъчение всички модули се явяват свързани към т. н. главен 

инвертор, а с нарастване на слънчевото лъчение се увеличава броят на свързаните 

инвертори в системата. По този начин целият PV генератор се разделя на множество по-

малки, които са разделени от съответните инвертори чрез специални DC контактори. 

Предимството на този тип свързване е високата ефективност, която се получава 

вследствие на факта, че всеки инвертор работи много близо до собствената си работна 

точка в зависимост от големината на слънчевото лъчение. За синхронната работа на 

системата е необходимо наличието на информационна връзка (кабел за данни) между 

всички инвертори („Sunny Team“). Новите БКТП ще бъдат свързани в магистрална схема с 

оразмерен кабел 20 kV. Връзката между ФЕЦ и п/ст „Малко Търново“ е реализирана с 

кабел 20 kV със сечение 400 mm2. 

Технически данни 

 Инсталирана мощност - 8,638 MWp; 

 Номинално напрежение на мрежата – 400 V; 

 Номинална честота на мрежата – 50 Hz; 

 Фактор на мощността cos φ - 1; 

 Брой на фазите – 3; 

 Брой на фотоволтаични модули - поликристални – 26 176 бр.; 

 Единична мощност на фотоволтаични модули - 330 Wp; 

 Брой и единична мощност на инвертори 30 kW - 282 бр.; 

 Монтажен ъгъл спрямо земната хоризонтала - 27°; 

 Ориентация по азимут - 0°; 

 Ъгъл на засенчване - 20°; 

 БКТП 2х800 kVA 0,4/20kV - 6 бр. и БКТП 1x800 kVA 0,4/20 kV - 1 бр. с обща 

инсталирана мощност 10,4 MVA; 

 Кабелна линия 20 kV до п/ст „Малко Търново“ – 1 400 m; 
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 Ниво на напрежение за присъединяване – 20 kV; 

 Загуби от засенчване - 3,4%; 

 Загуби мрежа 0,4 kV - 3%; 

 Загуби от трансформация - 4%; 

 Загуби в мрежа 20 kV - 1,2%; 

 Общо произведена енергия – 11 009,32 MWh; 

 Енергия, доставена в п/ст „Малко Търново“ – 9 732,24 MWh. 

 

Присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа е осъществено съгласно 

техническите условия, посочени от ЕСО ЕАД. Присъединяването е към уредба  

20 kV на п/ст „Малко Търново“, като търговското измерване на потребяваната 

електрическа енергия е осъществено на страна средно напрежение в п/ст „Малко 

Търново“. 

Структурата и монтажът на панелите, както и конструктивното им изпълнение на 

металната конструкция е такова, че не изисква специализирана поддръжка. За гарантиране 

на заводската производителност е необходимо профилактично почистване на панелите 

един път на тримесечие, както и премахване на снега. 

Монтираните инвертори в парка са комплект с повишаващи трансформатори, като 

договореностите за доставка включват цялостно обслужване: 

- постоянен мониторинг на устройствата; 

- профилактични ремонти; 

- подмяна на всички дефектирали възли или устройства при необходимост. 

Както модулите, така и инверторите са включени в система за централен 

мониторинг от производителите, като се предвижда система за диагностика и замяна при 

необходимост, за да не се допуска намаляване на производството, повишени загуби и др. 

Електрическата подстанция и силовите кабели ще се поддържат съгласно 

изискванията за техническа експлоатация на електрообзавеждането. Всички силови 

съоръжения са с гаранция от производителя. На обекта е монтирана система за постоянен 

мониторинг и управление.  

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, не се предвижда откриването на голям брой 

нови работни места.  

Към настоящия момент дружеството се управлява от управител и 6-членен 

персонал, който ще продължи да извършва необходимите дейности за нормалната работа 

на дружеството. 

Дружеството е представило Приложение № 2 - Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики, което съдържа основните съоръжения на 

фотоволтаичната централа. 

Във връзка с издаване на разрешение за започване осъществяването на 

лицензионната дейност дружеството е представило следните документи:  

1. Разрешение за ползване № СТ-05-84 от 05.02.2021 г., с което се въвежда строеж 

„Фотоволтаична PV централа 8,64 MWp за производство на електрическа енергия“ – 

етапно строителство (от първи до трети етап); 

2. Разрешение за ползване № СТ-05-686 от 14.09.2021 г., с което се въвежда строеж 

Фотоволтаична PV централа 8,64 MWp за производство на електрическа енергия“ – 
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етапно строителство (от четвърти до осми етап); 

3. Решение № 23-12/2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда на 

МОСВ, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане 

на енергиен парк и рекреационен център в землището на гр. Малко Търново; 

4. Решение № БС-2-ЕО/04.02.2020 г. на МОСВ, в което е посочено, че 

инвестиционното предложение на дружеството не подлежи на извършване  на 

екологична оценка; 

5. Документи, доказващи правото на собственост, чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, заедно със скици на поземлените имоти;  

6. Приложение № 2 - Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики; 

7. Организационна структура на дружеството и доказателства за назначения 

персонал и неговата квалификация, зает в упражняване на лицензионната дейност. 

 

Предвид горното, „Тракия МТ“ ЕООД е представило необходимите данни и 

доказателства по чл. 22, ал. 1, т. 1-5 от НЛДЕ. 

 

С оглед гореизложеното може да бъде направен извод, че „Тракия МТ“ ЕООД 

притежава технически възможности, както и материални и човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на лицензионната дейност 

„производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект 

„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 MWp“, както и 

са изпълнени изискванията за безопасна експлоатация и за опазване на околната 

среда. 

Приложение № 2 към издадената лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. – 

„Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“, следва 

да бъде одобрено в съответствие с представената от дружеството техническа 

информация. 

 

Икономически аспекти: 

Съгласно чл. 22, ал. 1 от НЛДЕ, изискванията за даване на разрешение за започване 

осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“, са 

свързани с доказване на наличието на финансови възможности на заявителя и 

способността му да осигури необходимите средства и обезпечения. 

„Тракия МТ“ ЕООД, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ е 

представило актуализиран бизнес план, инвестиционен анализ и финансов модел за 

периода 2021 г. - 2040 г., от което е видно, че размерът на инвестицията и източниците на 

финансиране за изграждане на фотоволтаичната централа, са непроменени и/или са 

незначителни, спрямо посочените в информацията към заявлението за издаване на 

лицензията за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния 

обект.  

От издадената лицензия е видно, че „Тракия МТ“ ЕООД е представило и 

необходимата информация съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, а именно 

годишни финансови отчети за последните три години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.).  

В производството за издаване на лицензия дружеството е доказало наличие на 

финансови възможности за изграждане на енергийния обект, като е представило бизнес 

план, инвестиционен анализ и прогнозен финансов модел за периода 2021 г. - 2040 г. при 

следните допускания и параметри:  

- годишното производство на електрическа енергия след въвеждане в 

експлоатация на: първи етап от изграждане на 3,24 MW от фотоволтаичната 

електроцентрала и втория етап 2,16 МW от фотоволтаичната електроцентрала, годишното 

производство на електрическа енергия е в размер на 5 032 MWh, а през третия етап 3,24 



 22 

МW е 8 177 MWh или общото годишно производство за целия период от 20 г. е 187 268 

MWh, при средногодишната деградация от 0,8%.  

- цени на електрическата енергия на база прогнозни борсови цени в България, 

съгласно прогнозите на БАН, заложени в Националната стратегия в областта на 

енергетиката, прогнозите (обхващащи срока на лицензията от 20 г.) са цената да нарасне 

до 156,92 лв./MWh през 2040 г. 

- структурата и обемът на разходите за периода 2021 - 2040 г. са в съответствие с 

изискванията на чл. 19 от НЛДЕ, като са предвидени разходи за поддържане, 

застраховане, персонал и други. Разходите за амортизации на активите са определени при 

прилагане на линеен метод с полезен живот на работа на съоръженията 20 г. 

В подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-114 от 13.10.2021 г. „Тракия-МТ“ ЕООД е 

посочило, че общият размер на инвестициите за изграждане на енергийния обект е 

променен от 7 997 хил. лв. на 8 091 хил. лв. в актуализирания финансов модел, като 

предвижданията са обектът да се финансира почти изцяло с привлечени средства в размер 

на 8 000 хил. лв. и собствени средства в размер на 150 хил. лв. Като доказателство за 

финансовото обезпечаване изпълнението на проекта дружеството посочва, че към 

настоящия момент финансирането на инвестицията е чрез краткосрочни договори за 

финансиране, както и чрез банков кредит. В допълнение „Тракия-МТ“ ЕООД посочва, че в 

момента дружеството e в процес на преговори с финансови институции за подписването 

на договор за банков кредит, чрез който ще бъдат рефинансирани краткосрочните кредити 

и като краен резултат да бъде намалена среднопретеглената лихва от 3,5% на 3% в 

актуализирания финансов модел. 

 

Основните параметри на проекта са представени в таблицата: 

 

№ ВИД Стойности: 

1. Инсталирана мощност 8,64 МW 

2. Стойност на инвестицията, в т. ч.: 8 091 хил. лв. 

2.1. Собствени средства    150 хил. лв. 

2.2. Привлечени средства 8 000 хил. лв. 

3. 

Стойност на инвестицията за 1 kW инсталирана 

мощност  936,45 лв. 

 

На база осигуреното финансиране на проекта стойността на всеки един от етапите 

при изграждане на електрическата централа е преизчислен и е на стойност, както следва: 

- първи етап при изграждане на 3,24 MW от ФЕЦ, стойността се променя от 2 999 

хил. лв. на 2 484 хил. лв.;  

- втори етап при изграждане на 2,16 МW от ФЕЦ, стойността се променя от 1 999 

хил. лв. на 1 962 хил. лв.; 

- трети етап при изграждане на 3,24 МW от ФЕЦ, стойността се променя от 2 999 

хил. лв. на 3 401 хил. лв. 

 

При така посочените параметри са прогнозирани приходите от продажба на 

електрическа енергия, които се увеличават от 478 хил. лв. за 2021 г. на 1 423 хил. лв. през 

2040 г., като общите разходи от дейността също нарастват от 457 хил. лв. за 2021 г. на 1 

179 хил. лв. през 2040 г., в резултат на което очакванията на дружеството са да реализира 

положителен финансов резултат във всички години. Видно от финансовия модел нетните 

парични потоци също са с положителни стойности във всяка една година от разглеждания 

период, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва 

задълженията си по ползваните кредити. 

В тази връзка дружеството е преизчислило и оценката на ефективността на 

инвестиционния проект на база прогнозни парични потоци (дисконтирани с 2,8%), при 
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което основните показатели, определящи ефективността на инвестиционния проект, 

съгласно Решение № Л-527 от 19.11.2020 г. на КЕВР, се променят, както следва:  

− Нетна настояща стойност (NPV) – от 1 242 хил. лв. на 1 678 хил. лв.;  

− Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) – от 4,30% на 4,66%;  

− Срок на откупуване на инвестицията – от 14 г. и 4 м. на 14 г. и 3 мес.  

Преизчислените стойности на тези показатели определят проекта, като финансово 

ефективен, тъй като изчислената нетна настояща стойност (NPV) е положителна величина 

в размер на 1 678 хил. лв., а вътрешната норма на възвръщаемост (IRR=4,66%) е по-висока 

от дисконтовия фактор (i=2,8%), като изкупуването на инвестицията се очаква да бъде за 

срок от 14 г. и 3 мес. 

В допълнение към гореизложеното, дружеството е посочило, че в разработения 

актуализиран инвестиционен анализ и финансов модел извършените промени не водят до 

значителни отклонения спрямо одобрения бизнес план с Решение на КЕВР № БП-17 от 

19.11.2020 г. за периода 2021 г. – 2025 г., поради което не се налага да бъде одобряван 

актуализиран такъв. 

 

Предвид всичко гореизложено, може да се направи извод, че при изпълнение 

на съответните параметри, заложени в бизнес плана и финансовия модел, „Тракия 

МТ“ ЕООД ще има възможност да осигури необходимия паричен ресурс за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва Ю. Ангелова. Административното производството по даване на 

разрешение от страна на КЕВР за започване на лицензионната дейност „производство на 

електрическа енергия“ чрез изградената вече ФЕЦ с инсталирана мощност 8,64 MWp е по 

искане на лицензианта по реда на чл. 21, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, а именно след получаване на 

документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на 

ЗУТ. Изброени са всички документи, доказващи вещните права на заявителя, от които е 

установено, че е изпълнени изискването на чл. 40, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

При изграждането на централата са използвани PV модули от монокристален 

силиций с номинална мощност 330 Wp и трифазни инвертори с единична мощност 30 kW. 

При лицензирането е одобрен график за изграждане на централата, като обектът е 

трябвало да бъде приключен в края на 2022 г. Дружеството го е изградило по-рано от 

обявеното, но по силата на чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ промяната на графика не води до 

изменение на лицензията. Дружеството е представило Разрешение за ползване от  

05.02.2021 г. и Разрешение за ползване от 14.09.2021 г., с което са изградени всички 

подетапи на централата и проектът вече е изпълнен. 

Направен е извод, че „Тракия МТ“ ЕООД притежава технически възможности, 

както и материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на 

лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен 

обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 MWp“, както и 

са изпълнени изискванията за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. 

Работната група е изготвила и Приложение № 2 към издадената лицензия с 

основните съоръжения, с които ще се изпълнява лицензионната дейност, който да се 

одобри от Комисията. 

А. Иванова каза, че „Тракия МТ“ ЕООД е изпълнило изискванията на Наредба №3, 

като е доказало, че ще има финансови възможности за осъществяване на лицензионна 

дейност и ще може да обезпечи всичките си инвестиционни намерения по отношение на 

изграждането и въвеждането в експлоатация на своя енергиен обект Фотоволтаична 

електрическа централа. Дружеството е представило бизнес план, финансов анализ и 

прогнозни парични потоци под формата на финансов модел за целия период. Дружеството 

в посочените данни и документи изрично е посочило, че на база одобрения бизнес план и 
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финансов модел, и спрямо разглеждания на днешното заседание няма съществени 

изменени, поради което не се налага разглеждането на нов бизнес план. Различията, които 

дружеството посочва спрямо вече разглеждания финансов модел, е, че размерът на 

инвестицията е променен от 7 997 хил. лв. на 8 091 хил. лв., което като изменение 

представлява 1,15%, което е пренебрежимо малко. Дружеството прогнозира до края на 

периода да намали среднопретеглената лихва от 3,5% на 3%. 

Предвид изграждането на отделните етапи дружеството е посочило изменение на 

стойностите на всеки един от тях. В тази връзка дружеството е посочило преизчисление на 

показателите по отношение на оценката на ефективността на инвестиционния проект на 

база прогнозни парични потоци. Преизчислените стойности на тези показатели определят 

проекта като финансово ефективен. 

Предвид всичко гореизложено, може да се направи извод, че при изпълнение на 

съответните параметри, заложени в бизнес плана и финансовия модел, „Тракия МТ“ 

ЕООД ще има възможност да осигури необходимия паричен ресурс за осъществяване на 

дейността „производство на електрическа енергия”. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 1, т. 1-3 от Закона за 

енергетиката, чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 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 Комисията да 

обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да даде на „Тракия МТ“ ЕООД исканото разрешение. 

Приложения на електронен носител:  

Приложение № 2 - Описание на обекта с неговите технически и технологични 

характеристики 

А. Иванова прочете диспозитива на проекта на решение: 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1-3 от Закона за 

енергетиката и чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

Р Е Ш И:  

1. Разрешава на „Тракия МТ“ ЕООД започване осъществяването на 

лицензионната дейност по лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградeния 

енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 

МWp“, находящ се в землището на гр. Малко Търново, местност Добържана, община 

Малко Търново. 

2. Одобрява Приложение № 2 – „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики към лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект, 

издадена на „Тракия МТ“ ЕООД, което е приложение и към настоящото решение. 

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

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1-3 от Закона за 

енергетиката и чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И:  
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1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-114 от 13.10.2021 г., подадено 

от „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД, за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност; 

2. Разрешава на „Тракия МТ“ ЕООД, с ЕИК 202548454, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, 

район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 136, започване осъществяването на лицензионната 

дейност по лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на електрическа енергия 

с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградeния енергиен обект 

„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“, находящ се в 

землището на гр. Малко Търново, местност Добържана, община Малко Търново. 

3. Одобрява Приложение № 2 – „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики към лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността 
„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект, 

издадена на „Тракия МТ“ ЕООД, което е приложение и към настоящото решение. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно приемане на Правила за водене на 

Единна система за регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за 

регулаторен период 2022-2026 г.  

 

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 

22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за 

регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи 

регулаторни периоди.  

На основание горепосочените наредби, Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е приела указания и решения по тяхното прилагане за 

новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва: 

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., 

приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ); 

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., по т. 2 

от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.  (Указания НРЦВКУ); 

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за 

регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за 

показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.; 

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на 

капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен 

период 2022-2026 г. 
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Съгласно чл. 34, ал. 1 от НРЦВКУ, за целите на регулирането ВиК операторите 

водят регулаторна отчетност съгласно чл. 15 от ЗРВКУ. В ал. 2 на същата разпоредба е 

посочено, че правилата за водене на регулаторната отчетност по ал. 1 за целите на 

регулирането се приемат с решение на Комисията съгласно чл. 16 от ЗРВКУ. 

С решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., са приети 

Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО) с начална дата на 

прилагане 01.01.2017 г., изменени с решение по т. 1 от Протокол № 252 от 29.11.2017 г., с 

начална дата на прилагане на измененията 01.01.2018 г., включващи: 

- Правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите; 

- Единен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели (електронен модел); 

- Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите; 

- Електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите. 

С решение по Протокол № 276 от 15.12.2017 г., т. 2, КЕВР e приела принципно 

становище по представени от Института на дипломираните експерт-счетоводители 

(ИДЕС) Насоки за изготвяне на доклад за фактически констатации и Примерен доклад за 

фактически констатации от страна на одитор във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 5 от 

Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ), утвърдени от Управителния 

съвет на ИДЕС на заседание на 11.12.2017 г. 

 

Съгласно чл. 34, ал. 7 от НРЦВКУ, Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните 

финансови отчети за регулаторна отчетност се прилагат не по-рано от началото на 

календарната година, следваща датата на тяхното приемане, т.е. от началото на 2022 г., 

като ВиК операторите ще представят първите отчети по ЕСРО през 2023 г. 

Предложените промени в Правилата за ЕСРО са съобразени с приетите указания по 

прилагането на НРКВКУ и НРЦВКУ през новия регулаторен период 2022-2026 г. 

 

В Правила към единен сметкоплан за регулаторни цели на ВиК операторите 

са посочени изискванията по отношение на: 

- Определяне на регулираните дейности и вътрешната им структура, 

включително приходи, разходи и дълготрайни активи; 

- Класификация и структура на дълготрайните активи по групи и сметки; 

- Признатите норми на амортизация на дълготрайните активи по групи; 

- Класификация и структура на краткотрайните активи по групи и сметки; 

- Установяване на разходите по икономически елементи; 

- Класификация и структура на приходите от дейността. 

Предложени са следните корекции и допълнения: 

ВиК операторът внедрява сметкоплана за регулаторни цели съгласно правилата за 

регулаторна отчетност, по отношение на номера и наименования на сметки, със 

съответната аналитичност и направления. 

Счетоводството за регулаторни цели се организира в отделен модул към 

счетоводната програма, с оглед постигане на пълно съответствие с изискванията на ЕСРО 

и избягване на неточности и грешки при изготвяне на регулаторните отчети. 

В съответствие с Указания НРЦВКУ се въвеждат пояснения по отношение непреки 

разходи и дълготрайни активи (за административна дейност, свързани с централното 

управление на дружеството, общи за регулирана и нерегулирана дейност и общи само за 

регулирана дейност), както и разходи и дълготрайни активи, които са непризнати за 

регулаторни цели. 
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В Сметка 207 „Активи в процес на изграждане“ е създадена аналитичност (с код 

08) за отчитане инвестиции за активи в процес на изграждане по ОПОС, съфинансирани 

от ВиК оператора. 

В сметките за отчитане на оперативен ремонт в група 60 е създадена аналитичност 

съгласно структурата на ремонтната програма към одобрения електронен модел на бизнес 

план за регулаторен период 2022-2026 г. 

Създадена е аналитичност в група 60 за отчитане на непреки разходи, общи за 

регулирани услуги и нерегулирана дейност (в подсметки с код 20 по икономически 

елементи), както и за непреки разходи, общи за регулирани услуги (такса регулиране, 

инкасиране и др. в подсметки с код 25 по икономически елементи). В зависимост от 

спецификата на дейността, дружеството може да създаде допълнителна аналитичност по 

икономически елементи в група 60 (например аналитични сметки с код 21, 22), когато 

идентифицира повече от една категория непреки разходи - общи за комбинация от 

регулирани услуги и нерегулирана дейност. 

За целите на дружествата, които извършват услугите доставяне на вода на друг 

ВиК оператор или доставяне на вода с непитейни качества, са създадени аналитични 

сметки в група 60 по икономически елементи: доставяне на вода на друг ВиК оператор 

(подсметки с код 17) и за доставяне на вода с непитейни качества (подсметки с код 18).  

Към сметките за отчитане на дълготрайни активи са добавени такива за отчитане на 

активи непризнати за регулаторни цели. 

Посочените изменения са отразени в Единен сметкоплан на ВиК операторите за 

регулаторни цели (електронен модел формат Excel). 

 
В Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на 

регулаторното счетоводство на ВиК операторите са посочени изискванията по 

отношение на годишното докладване на дълготрайните активи и разходите по следните 

направления: Баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци, дълготрайни 

активи, разходи и привлечен капитал. 

Предложени са следните корекции и допълнения: 

Въвежда се изискване за ежегодно представяне в Комисията в срок до 15 април на 

годината, следваща отчетната година годишните отчетни справки по ЕСРО заедно с 

отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ, като по този начин се уеднаквяват сроковете 

за представяне на отчетите по ЕСРО със заложените в чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ срокове за 

представяне на отчетните доклади. 

В съответствие с Указания НРЦВКУ се въвеждат пояснения по отношение 

отчитането на непреки разходи и дълготрайни активи (за административна дейност, 

свързани с централното управление на дружеството, общи за регулирана и нерегулирана 

дейност, и общи само за регулирана дейност), както и разходи и дълготрайни активи, 

които са непризнати за регулаторни цели, и разпределянето на преките и непреките 

разходи, и активи в случаите, в които дружествата предоставят и услугите доставяне вода 

на друг ВиК оператор и/или доставяне на вода с непитейни качества. В приложение 1 към 

инструкциите са допълнени конкретни примери за разпределянето на разходи и активи – 

като в т. 1.III и т. 1.IV от приложение 1 са направени конкретни пояснения за услугите 

доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества. 

Отчетните справки по ЕСРО са, както следва: 

Справка № 1  „Баланс“ 

Справка № 2   „Отчет за приходи и разходи“ (за регулирана и нерегулирана дейност) 

Справка № 3   „Отчет за парични потоци“  

Справка № 4   „Дълготрайни активи“ (за регулирана и нерегулирана дейност) 

Справка № 5  „Разходи“ (за регулирана и нерегулирана дейност) 

Справка № 6   „Привлечен капитал“  
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Към справките по ЕСРО се представят годишен финансов отчет и одиторски 

доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО (чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ) или 

допълнителна информация, доказваща внедряването на ЕСРО (чл. 34, ал. 8 от НРЦВКУ). 

В текстовата част на отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ се представят пояснения 

по попълнените справки ЕСРО. 

 

По силата на чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ, ВиК операторите предоставят ежегодно на 

Комисията в срок до 15 април отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана за 

предходната година. Съгласно т. 70 от Указания НРКВКУ, структурата на отчетните 

доклади, предоставяни от ВиК операторите, се определя с решение на Комисията. 

В рамките на извършваните планови проверки за изпълнението на одобрените 

бизнес планове на ВиК операторите бе констатирано, че голяма част от често допусканите 

грешки и неточности от страна на дружествата в представяните годишни отчетни доклади 

представляват липса на съответствие между данните в аналогичните справки от моделите 

за годишните отчети и отчета по ЕСРО. В тази връзка с доклад В-Дк-7 от 22.01.2021 г., 

приет с решение на КЕВР по т. 6 от Протокол № 17 от 27.01.2021 г., с който бяха 

определени изискванията за предоставяне на отчетни данни за 2020 г., бе изготвен единен 

модел на годишен отчет за изпълнение на бизнес план и ЕСРО за 2020 г., в който се 

съдържа обобщение на необходимите отчетни данни за всички системи и услуги, които 

ВиК операторите експлоатират, съответно предоставят на потребителите на обслужваната 

територия. 

Предвид гореизложеното предлагаме отчитането на справките за годишните 

отчетни доклади за изпълнение на одобрените бизнес планове по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ 

и отчетните справки по ЕСРО през новия регулаторен период 2022-2026 г. да продължи да 

бъде представяно в единен електронен модел (формат Excel), в който двата отчета са 

обединени и свързани, като частта от единния електронен модел обхващаща отчета по 

ЕСРО за регулирана дейност, е автоматизирана да извлича информация от отчета за 

изпълнение на бизнес плана, а необходимите пояснения и бележки към отчета по ЕСРО 

следва да се представят в текстовата част на отчетния доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ. 

 

Във връзка с обединяването на текстовата част и справките на годишния отчетен 

доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО, са изготвени: 

- Единен електронен модел (формат Excel), включващ отчетните справки на 

годишния отчетен доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО; 

- Задължителна структура на текстовата част (формат Word) на годишния отчетен 

доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ и отчетите по ЕСРО. 

Формата на справките и структурата на докладите е задължителна за ВиК 

операторите. 

 

Към единния електронен модел на годишен отчет по изпълнение на одобрения 

бизнес план и ЕСРО са изготвени и Инструкции за попълване на годишните отчетни 

справки на ВиК операторите, които са организирани съгласно структурата на единния 

електронен модел и представляват насоки и указания за коректно представяне на 

отчетната информация в годишния отчетен доклад по чл. 32, ал. 1 от НРКВКУ. 

 
Изказвания по т.5.:  

Докладва И. Касчиев. Действащите правила за ЕСРО са приети от Комисията през 

2017 г. с начална дата на прилагане от 01.01.2018 г. През тази година са приети всички 

указания за новия регулаторен период 2022 - 2026 г. Тъй като съгласно чл. 34, ал. 7 от 

НРЦВКУ, Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети за 

регулаторна отчетност се прилагат не по-рано от началото на календарната година, 
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следваща датата на тяхното приемане, са изготвени актуализирани правила за ЕСРО, 

които са съобразени с новите указания за новия регулаторен период, които трябва да се 

приемат до края на 2021 г., за да са валидни и да се прилагат от дружествата от началото 

на 2022 г., когато ВиК операторите ще прилагат новите бизнес планове. 

В тази връзка са направени изменения. В Правила към единен сметкоплан са 

посочени изискванията по отношение на регулираните дейности, класификация и 

структура на дълготрайните активи, амортизационни норми, краткотрайни активи, 

разходи и приходи. 

Предложени са следните корекции и допълнения: Изисква се дружествата да 

внедряват сметкоплана за регулаторни цели съгласно правилата за регулаторна отчетност, 

по отношение на номера и наименования на сметки. Изисква се счетоводството за 

регулаторни цели се организира в отделен модул към счетоводната система, с оглед 

постигане на пълно съответствие. Въвеждат се пояснения в съответствие с указанията по 

отношение непреки разходи и дълготрайни активи, как да се отчитат и как да се 

разпределят. В Сметка 207 е създадена аналитичност за отчитане инвестиции за активи в 

процес на изграждане по ОПОС. 

В доклада са посочени и други корекции, които се предлагат да се направят в  

сметкоплана. 

В Инструкции за попълване на годишните отчетни справки са посочени 

изискванията по отношение на отчитането на дълготрайните активи и разходите, в 

справките за баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци, дълготрайни 

активи, разходи и привлечен капитал. Основната промяна, която се предлага спрямо 

действащите правила, е дружествата да представят отчетите си по ЕСРО в срок до 15 

април на годината, следваща отчетната година, заедно с отчетния доклад за изпълнение на 

бизнес плановете. Този срок 05 април е заложен в НРКВКУ, като по този начин се 

уеднаквяват сроковете за представяне на двата отчета. 

Въвеждат се пояснения по отношение отчитането на непреки разходи и 

дълготрайни активи в съответствие с действащите указания за бизнес плановете. 

Предложено е двата отчета да се дават в единен електронен модел, за да се избегне 

констатираното досега – даването на два отчета с аналогични справки. Често има 

несъответствие от страна на операторите. Този подход вече е приет в изискванията за 

отчетните данни, които дружествата са представили за 2020 г. Предлага се да бъде 

продължен и през новия регулаторен период. В тази връзка в приложение към доклада е 

даден единния електронен модел, в който са включени справките за отчета на бизнес 

плана, както и справките по ЕСРО, които са към тези правила. Дадена е и задължителна 

структура на текстовата част на годишния отчетен доклад по изпълнение на бизнес 

плановете, в който дружествата следва да представят и пояснения към отчетите си по 

ЕСРО. 

И. Касчиев отбеляза, че вчера е констатирано за електронния модел, че в Справка 7 

са останали счетоводни сметки, които трябва да бъдат изтрити, преди да бъде публикуван 

на интернет страницата. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 35 от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 32, ал. 1 от 

Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, 

работната група предлага Комисията да приеме следните решения: 

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които 

да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Общественото обсъждане да 

бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на 

Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в 
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общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 

14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация 

по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители; 

4. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на 

решение. 

И. Н. Иванов допълни, че обявеният 14-дневен срок за представяне на становища е 

срок, който тече след провеждане на общественото обсъждане. Председателят насрочи по 

т.2 от проекта на решение на 07.12.2021 г. от 10:00 ч. провеждане на обществено 

обсъждане на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и годишни 

отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г. Да се съобщи своевременно на 

заинтересованите лица и да бъде оповестено на интернет страницата на Комисията. 

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

решение с направеното допълнение. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 35 от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 6 от 

2016 г.), чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 6 от 2016 г.), Комисията за енергийно и водно 

регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно приемане на Правила за водене на Единна система за 

регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г.; 

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

т.2 на 07.12.2021 г. от 10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Общественото обсъждане 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. Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за 

виртуално участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица 

по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови 

организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на 

потребители; 

5. Докладът, датата и часът на обществено обсъждане да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

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

представяне на становища по проекта на решение . 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  
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По т.6. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г., 

подадено от „Булгартрансгаз“ 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-148 от 19.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание чл. 

92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), с искане за издаване на разрешение за извършване на сделка, която води или 

може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие – заем със срок на погасяване, по-дълъг от една година. 

Със Заповед № З-Е-307 от 24.11.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението.  

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

представило проект на Договор за кредит № 455/2021 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България и погасителен план за 

изплащане на главницата към този договор. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 25.11.2021 г. 

КЕВР е изискала от заявителя да представи следните допълнителни данни и документи: 

препис от Решение по т. 1.5 от Протокол № 53-2021 от 05.10.2021 г. на Съвета на 

директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД); препис от Решение по т. 

1.3 от Протокол УС № 556 от 23.09.2021 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД; препис от Решение по т. 1.3 от Протокол НС № 45 от 23.09.2021 г. на Надзорния 

съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходи и 

разходи и отчети за паричните потоци за периода 2022 – 2027 г.; информация относно 

усвоения размер на средствата по сключените от „Булгартрансгаз“ ЕАД действащи 

договори за кредит към 30.09.2021 г. и съответно оставащата част от подлежащите на 

погасяване суми, с посочване на крайния срок за погасяването им; подробна финансова 

обосновка, съдържаща анализ на възможностите на дружеството да генерира парични 

средства, достатъчни за покриването на плащанията по кредитите и тези, свързани с 

лицензионните задължения на дружеството. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 26.11.2021 г. 

и вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 29.11.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и 

документи. 

 С писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-148 от 30.11.2021 г. заявителят е допълнил искането си по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. с искане за разрешаване на сделка за 

учредяване на финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания по 

смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), в размер не по-малък 

от 20% от усвоената и непогасена част на кредита.   

 Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, 

Комисията установи следното: 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

175203478, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. 

Люлин-2, „бул. Панчо Владигеров“ № 66, с предмет на дейност: съхранение и пренос на 

природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи; 

поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища; 

разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос и 

съхранение на природен газ с изискванията на европейското енергийно законодателство; 

разработване на ценова политика за достъп до и пренос по газопреносни мрежи, 

съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи; администриране 

на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в 
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съответствие с изискванията на действащото законодателство; инженерингова, 

инвестиционна, производствена и сервизна дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, 

свързани с дейността на дружеството; централизирано оперативно управление, 

координиране и контрол върху режима на работата на газопреносните мрежи. 

Регистрираният капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД е в размер на 1 225 519 155 (един 

милиард двеста двадесет и пет милиона петстотин и деветнадесет хиляди сто петдесет и 

пет) лева. Целият размер на капитала на дружеството е записан и изцяло 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.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е с двустепенна система на управление, като органи на 

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

решава въпросите от компетентността на Общото събрание, Надзорен съвет в състав: 
Кирил Георгиев Георгиев, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Делян Иванов Койнов, 

Стефан Миленов Илиев, Николай Иванов Стефанов, и Управителен съвет в състав: 

Дарина Христова Колева, Делян Валентинов Димитров, Владимир Асенов Малинов. 

Дружеството се представлява от Владимир Асенов Малинов – изпълнителен директор. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е лицензиант по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ), 

като притежава Лицензии № Л-214-06 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен 

газ“, № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“ и № Л-214-10 от 

29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“, за срок от 35 години. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

поискало издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или може да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие – заем със срок на погасяване, по-дълъг от една година и 

предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог на парични вземания. 

Заявителят е обосновал исканото разрешение от КЕВР, като е посочил, че съгласно 

Решение по т. 1.1 от Протокол УС № 556 от 23.09.2021 г. на Управителния съвет на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Решение по т. 1.1 от Протокол НС № 45 от 23.09.2021 г. на 

Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД на БЕХ ЕАД е представено мотивирано 

предложение за приемане на решение от едноличния собственик на капитала за отлагане и 

разсрочване на плащането на дивидента за 2019 г. и за 2020 г., като плащането на остатъка 

от (…) лв. да започне от 01.01.2024 г., по (…) млн. лв. годишно до пълното погасяване на 

общо дължимата сума през 2027 г., съответно за периода от изтичане на срока по чл. 247а, 

ал. 5 от Търговския закон до пълното плащане на дивидента да се начислява договорна 

лихва в размер на (…) без оглед на матуритета и надбавка от 5bps към приложения лихвен 

процент. В тази връзка с Решение по т. I.5.1 от Протокол № 53-2021 от 05.10.2021 г. на 

Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, едноличния собственик на капитала на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД одобрява разсрочването на дължимите суми за дивидент, 

определени с Решение по т. I.2.1 и I.2.2 от Протокол № 39-2021 от 21.07.2021 г. на Съвета 

на директорите на БЕХ ЕАД при следния график на изплащане: (…) лв. до 31.12.2024 г.; 

(…) лв. до 31.12.2025 г.; (…) лв. до 31.12.2026 г. и (…) лв. до 31.12.2027 г. Предвид 

разсроченото плащане, с Решение по т. I.5.1 от Протокол № 53-2021 от 05.10.2021 г. във 

връзка Решение по т. I.1 от Протокол № 41-2021 от 30.07.2021 г. на Съвета на директорите 

на БЕХ ЕАД е определен лихвен процент в размер на (…) на годишна база, върху размера 

на остатъчния дълг за периода от 31.08.2021 г. до 31.12.2027 г. Заявителят е представил 

препис от решение по Протокол УС № 556 от 23.09.2021 г., по т. 1.3, на Управителния 

съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което на изпълнителния директор е възложено да 

предприеме необходимите действия за стартиране на процедура за проучване на 

предлаганите условия от банковия пазар за получаване на заем от дружеството. Това 

решение е одобрено с решение по Протокол НС № 45 от 23.09.2021 г., по т. 1.3, на 

Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, също, че в 
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изпълнение на тези решения е провело процедура за проучване на предлаганите условия 

от банковия пазар за получаване на заем с цел да намали разходите за лихви, които следва 

да изплати предвид разсроченото плащане на дълга. Заявителят отбелязва, че в хода на 

тази процедура икономически най-изгодна оферта за осигуряване на финансов ресурс в 

размер на (…) лв. е предоставена от „Ситибанк Европа“ АД, клон България.  
 

Проект на Договор за кредит № 455/2021 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа“ АД, клон България (проект на 

договор за кредит): 

Проектът на договор за кредит предвижда на „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде 

предоставен необвързан кредит с максимален размер до (…). Според условията на проекта 

на договора за кредит „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да използва средствата за 

изплащане на дължим дивидент към БЕХ ЕАД за 2019 г. и 2020 г., както и за 

възстановяване на вече платен такъв. Периодът на усвояване на кредита изтича на 

31.12.2021 г., а крайният срок за погасяване е 27.12.2026 г. Проектът предвижда също 

срокът за ползване на кредита да бъде 5 години с възможност за удължаване падежа по 

кредита с още една година по преценка на банката, след отправено писмено искане от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, най-късно три месеца преди изтичане на срока за погасяване. 

Съгласно проекта на договор за кредит погасяването на главницата се извършва 

ежемесечно на 27-мо число от месеца, считано от 27 януари 2024 г., т.е. определен е 

гратисен период за погасяване на главницата до м. декември 2023 г. В проекта на договор 

за кредит е регламентирана лихвата върху кредита, като в случай, че кредитът е усвоен 

чрез траншове, дължимата лихва е в размер на основния лихвен процент на БНБ (ОЛП) 

плюс надбавка от (…) на годишна база. Проектът на договор за кредит предвижда 

наказателна лихва в случай, че не е направено пълно плащане, когато е било дължимо, в 

размер на (…) на годишна база повече от надбавката, приложима към неиздължената 

сума. Съгласно проекта на договор за кредит при предсрочно погасяване на лихвоносно 

задължение, „Булгартрансгаз“ ЕАД не дължи неустойка. Проектът на договор за кредит 

предвижда вземанията на банката във връзка с предоставения кредит да бъдат обезпечени 

чрез предоставяне от „Булгартрансгаз“ ЕАД на финансово обезпечение под формата на 

залог върху парични вземания по смисъла на ЗДФО в размер на не по-малко от (…) от 

усвоената и непогасена част от кредита. Според условията на проекта на договор за 

кредит „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да предостави финансовото обезпечение 

преди усвояването на кредита. Проектът на договор за кредит предвижда за срока на 

действие на този договор „Булгартрансгаз“ ЕАД да не използва без предварително 

съгласие на банката банкови кредити и друго финансиране, извън тези, които вече има и 

за които е информирало банката към датата на подписване на договора за кредит, както и 

да не предоставя обезпечение в полза на трето лице без предварително съгласие на 

банката.  

В допълнение, „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че след сравняване на условията по    

проекта на договор за кредит и условията при които може да получи заем от БЕХ ЕАД е 

установило, че сключването на договора за кредит ще доведе до намаляване на разходите 

за изплащане на лихви в размер на (…) млн. лв. Дружеството посочва също, че в проекта 

на договор за кредит е предвидено заплащане на главницата по кредита, което е 

аналогично на размера на одобреното плащане на дивидент с Решение по Протокол № 53-

2021 от 05.10.2021 г., по т. I.5.1, на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, като общата 

задлъжнялост на „Булгартрансгаз“ ЕАД остава непроменена. В този смисъл заявителят 

посочва, че поемането на този кредитен ангажимент запазва общия размер на 

задълженията на дружеството, като замества задължението към едноличния собственик на 

капитала със задължение към кредитна институция. 
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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. В допълнение, съгласно чл. 92, 

ал. 1, т. 2, предл. второ от НЛДЕ Комисията дава разрешение за сключване на заеми със 

срок на погасяване, по-дълъг от една година. В конкретния случай, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

възнамерява да сключи договор за кредит с максимален размер до (…) лева и със срок на 

погасяване до 27.12.2026 г., което по своята същност е заем със срок на погасяване, по-

дълъг от една година. Съгласно т. 7. „Обезпечение“ от проекта на договор за кредит 

предвижда „Булгартрансгаз“ ЕАД да предостави в полза на банката финансово 

обезпечение под формата на залог върху парични вземания по смисъла на ЗДФО в размер 

на не по-малко от (…) от усвоената и непогасена част от кредита. Според т. 7.1.3. от 

проекта на договор за кредит учреденото финансово обезпечение под формата на залог ще 

бъде блокирано от банката и „Булгартрансгаз“ ЕАД няма да има право да се разпорежда с 

него без предварителното писмено съгласие на банката и ще може да бъде освободено 

след изпълнение на всички задължения на дружеството по договора за кредит. ЗДФО 

урежда сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово 

обезпечение – чл. 1, ал. 1 от ЗДФО. Договорът за финансово обезпечение може да бъде 

договор за финансово обезпечение с прехвърляне право на собственост или всички права 

върху финансовото обезпечение или договор за финансово обезпечение с предоставяне на 

залог, независимо дали те са сключени самостоятелно, представляват част от пораждащия 

основното задължение договор, част са от рамков договор или от договор при общи 

условия – чл. 2, ал. 2, изр. първо от ЗДФО. Клаузата по т. 7 от проекта на договор за 

кредит е договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог и като такава е 

самостоятелна сделка, инкорпорирана в основния договор за кредит. Такава сделка за 

финансово обезпечение по реда на ЗДФО оказва влияние върху финансовото състояние на 

дружеството, тъй като до погасяването на всички вземания на банката, финансовото 

обезпечение е на разположение и под контрола на банката. В случай на неизпълнение на 

задълженията на „Булгартрансгаз“ ЕАД банката има право да се удовлетвори от 

предоставеното финансовото обезпечение чрез прехващане без съдебна намеса – т. 7.1.6. 

от проекта на договор за кредит. Влиянието на финансовото обезпечение върху 

финансовото състояние на дружеството квалифицира тази сделка като такава от обхвата 

на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. второ от ЗЕ. Следователно сключването на сделките – договор 

за кредит и финансово обезпечение с предоставяне на залог, подлежи на разрешаване от 

КЕВР по чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. В тази връзка е 

необходимо да бъде установено съвкупното влияние на посочените сделки и другите 

финансови задължения на „Булгартрансгаз“ ЕАД – към момента дружеството има 

сключени шест договора за кредити в общ размер 282 759 070,00 евро с краен срок на 

действие съответно: 16.05.2022 г., 29.11.2024 г., 27.11.2026 г. и 27.12.2026 г., върху 

финансовото състояние на лицензианта, с оглед преценката дали реализирането 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 анализ на финансово-икономическото състояние на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В 

тази връзка и в резултат на извършения финансово-икономически анализ за 2020 г. на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД се установява следното: общият размер на реализираните приходи 

на дружеството за 2020 г. са 403 899 хил. лв.; структурата на общите приходи включва 

нетни приходи от продажби, други приходи и финансови приходи; общите разходи за 

2020 г. са в размер на 323 279 хил. лв.  

Регистрираният капитал към края на 2020 г. е в размер на 1 225 519 хил. лв. 

Преоценъчният резерв е в размер на 910 705 хил. лв. Резервите за 2020 г. са в размер на 85 

754 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е 2 508 593 хил. лв. за 2020 г. Общо 

активите на дружеството за 2020 г. са в размер на 5 080 234 хил. лв. Нетекущите активи са 

4 546 870 хил. лв., а текущите активи възлизат на 533 364 хил. лв. Общо пасивите на 
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дружеството са 2 571 641 хил. лв. през 2020 г. Нетекущите пасиви на дружеството са 2 163 

336 хил. лева, а текущите пасиви са в размер на 408 305 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. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020 г.:  

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 0,55 за 

2020 г., показва, че дружеството може да е имало затруднение при инвестиции в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на текуща ликвидност е 1,31 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 0,98 за 2020 г., което е 

индикатор, че дружеството може да е изпитвало затруднения при покриване на 

дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.  

Дружеството е представило справка за сключените от „Булгартрансгаз“ ЕАД 

действащи договори за кредит към 30.09.2021 г. и съответно оставащата част от 

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

следва: 
Таблица № 1 

№ по 

ред 
Договор  

Задължения към 

30.09.2021 г. 
Краен срок за погасяване 

1. 
Договор № 4690 от 

26.08.2020 г. 
50 000 000,00 евро 27.12.2026 г. 

2. 
Договор № 4691 от 

26.08.2020 г. 
33 000 000,00 евро 27.12.2026 г. 

3. 
Договор № 4696 от 

28.08.2020 г. 
100 000 000,00 евро 27.11.2026 г. 

4. 
Договор № 4682 от 

10.09.2020 г. 
40 000 000,00 евро 29.11.2024 г. 

5. 
Договор № 4699 от 

10.09.2020 г 
50 000 000,00 евро 27.12.2026 г. 

6. 
Договор № 4782 от 

16.11.2020 г. 
9 759 070,00 евро 16.05.2022 г. 

  ОБЩО: 282 759 070,00 евро   

 

Прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен 

паричен поток за периода 2021 – 2027 г.: 

Прогнозните финансови отчети представят възможностите на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД да генерира парични средства за покриване на разходите по договорите за кредит. 

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

периода 2021 г. – 2027 г., е видно следното: 

За периода 2021 – 2027 г. дружеството прогнозира да реализира нетни печалби, 

както следва: (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) 

хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г.; (…) хил. лв. за 2026 г.; (…) хил. лв. за 2027 г. 

Дружеството прогнозира нарастване на приходите от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. през 2027 г. Структурата на приходите за периода включва приходи от: продажба 

на услуги в т.ч. приходи от: пренос на природен газ до трети страни, пренос; процедурата 

Open season; съхранение на природен газ; балансиране и други приходи от дейността. 

Приходите само от Open season се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. 

през 2027 г. Прогнозните разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. за 2027 г. Дружеството прогнозира общите активи да нарастват от (…) хил. 

лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи намаляват от (…) хил. 

лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2027 г. Текущите активи на дружеството се увеличават 

от (…) хил. лв. за 2021 г. на  (…) хил. лв. за 2027 г.  
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За посочения период регистрирания капитал на дружеството остава с непроменена 

стойност от (…) хил. лв. Прогнозираните резерви за периода намаляват от (…) хил. лв. за 

2021 г. на (…) хил. лв. за 2027 г. Дружеството планира увеличение на собствения капитал 

от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2027 г., вследствие на увеличение на текущата 

и неразпределена печалба. Нетекущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. за 2027 г. Текущите пасиви се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. 

за 2027 г.  

Основните финансови показатели за периода 2021 – 2027 г. са, както следва:  
 

     Таблица № 2 

Коефициенти  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г. 

Покритие на дълготрайните 

активи със собствения 

капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансова автономност 

(СК/(ДП+КП)) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) за 2021 г. до (…) за 2027 г., това е показател, че дружеството може да 

има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. 

Коефициентът на общата ликвидност е със стойности от (…) за 2021 г., намалява 

до (…) през 2027 г., но остава над единица което означава, че дружеството ще разполага 

със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения през периода.  

Коефициентът на финансова автономност се увеличава от (…) за 2021 г. до (…) 

за 2027 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със 

собствени средства на задълженията си през периода.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е представило прогнозни парични потоци за периода 2021 – 

2027 г., както следва: 
Таблица № 3 

Параметри 2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г. 

Нетен паричен поток от 

оперативната дейност 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от 

инвестиционна дейност 
-(…) -(…) -(…) -(…) -(…) -(…) -(…) 

Нетен паричен поток от 

финансова дейност 
(…) (…) -(…) -(…) -(…) -(…) -(…) 

Нетно изменение на 

паричните средства и 

еквиваленти през периода 

(…) -(…) -(…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични 

еквиваленти в началото на 

периода 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични 

еквиваленти в края на 

периода 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични 

еквиваленти в края на 

периода с включени 

обезпечения 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

От предоставените прогнозни отчети на паричните потоци, наличните финансови 

средства, както и прогнозните приходи от лицензионни дейности, а именно: приходи от 
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пренос на природен газ до трети страни, приходи от пренос на природен газ до 

национални изходни точки и приходи от съхранение, осигуряват достатъчно налични 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните задължения на дружеството, 

включително за покриване на оперативните разходи и изпълнение на мащабната 

инвестиционна програма. 

При така заложените параметри и допускания, КЕВР счита, че прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности в края на всеки от периодите и показват, че 

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще притежава възможности да генерира достатъчно парични 

средства и ще разполага с необходимия паричен ресурс за изпълнение на поетите 

задълженията по договора за кредит, както и по финансовото обезпечение чрез залог, като 

същевременно изпълнява лицензионните си задължения. 

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва Г. Дечева. „Булгартрансгаз“ ЕАД е лицензиант по смисъла на ЗЕ и 

притежава две лицензии – за „пренос на природен газ“ и за „съхранение на природен газ“. 

Със заявлението си „Булгартрансгаз“ ЕАД е поискало издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или може да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие – заем със срок на 

погасяване, по-дълъг от една година, и предоставяне на финансово обезпечение под 

формата на залог на парични вземания. Дружеството е приложило съответните документи 

и обосновки към заявлението си. Проектът на договор за кредит предвижда на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде предоставен необвързан кредит с максимален размер от 

(…) лева. Според условията на проекта на договора за кредит „Булгартрансгаз“ ЕАД се 

задължава да използва средствата за изплащане на дължим дивидент към БЕХ ЕАД за 

2019 г. и 2020 г. Периодът на усвояване на кредита изтича на 31.12.2021 г., а крайният 

срок за погасяване е 27.12.2026 г. Проектът на договор за кредит предвижда вземанията на 

банката във връзка с предоставения кредит да бъдат обезпечени чрез предоставяне от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД на финансово обезпечение под формата на залог върху парични 

вземания в размер на не по-малко от (…)% от усвоената и непогасена част от кредита. 

Според условията на проекта на договор за кредит „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да 

представи финансовото обезпечение преди усвояването на кредита. Следователно 

сключването на сделките – договор за кредит и финансово обезпечение с предоставяне на 

залог, подлежи на разрешаване от КЕВР. В тази връзка е необходимо да бъде установено 

съвкупното влияние на посочените сделки и другите финансови задължения на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД – към момента дружеството има сключени шест договора за 

кредити в общ размер 282 759 070,00 евро с краен срок на действие съответно: 2022 г., 

2024 г. и 2026 г. Преценката дали реализирането на разглежданите сделки води или може 

да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие се базира на анализ на финансово-икономическото състояние на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

Финансово-икономически анализ на дружеството е извършен въз основа на 

последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., както и на предоставените от 

дружеството прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозни 

парични потоци, които са подробно описани.  

От направения анализ е видно, че „Булгартрансгаз“ ЕАД ще притежава 

възможности да генерира достатъчно парични средства и ще разполага с необходимия 

паричен ресурс за изпълнение на поетите задълженията по договора за кредит, както и по 

финансовото обезпечение чрез залог, като същевременно изпълнява лицензионните си 

задължения. 

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 ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 
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енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 

Комисията за енергийно и  водно регулиране да обсъди следните решения: 

1.Да приеме настоящия доклад; 

2.Да даде разрешение на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи исканите сделки. 

Г. Дечева прочете диспозитива на 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 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: 

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи със Ситибанк Юръп ПЛС чрез 

„Ситибанк Европа” АД, клон България, договор за кредит, който включва и условия за 

предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог върху парични вземания в 

полза на Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа” АД, клон България, съгласно 

представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. 

П. Трендафилова каза, че в предоставения проект на решение е записано: 

Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи ... 

Г. Дечева отговори, че това е техническа грешка. 

И. Н. Иванов потвърди, че в раздадените на членовете на Комисия копия на 

доклада и проекта на решение в диспозитива на решение е записано „Булгаргаз“ ЕАД. 

Тази грешка да се изчисти преди подписите на Комисията. 

Г. Дечева отговори, че това вече е направено. 

И. Н. Иванов каза, че е трябвало да се съобщи, за да не се коментира.  

И. Н. Иванов установи, че няма други 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 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-148 от 19.11.2021 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи със Ситибанк Юръп ПЛС чрез 

„Ситибанк Европа” АД, клон България, договор за кредит, който включва и условия за 

предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог върху парични вземания в 

полза на Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа” АД, клон България, съгласно 

представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  
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Александър Йорданов излезе от залата. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ ” АД. 

 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

 Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 

2 000 лева за всяка календарна година. 

 След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

  

Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект за срок от 
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35 (тридесет и пет) години не са заплатени.  

 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „БОЛКАН СОЛАР” АД. 

 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на 

енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 
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10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма 

инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 

лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 

35 (тридесет и пет) години не са заплатени.  

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “БОЛКАН СОЛАР” АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

2. “БОЛКАН СОЛАР” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „Брикел” ЕАД. 

 

 “Брикел“ ЕАД е титуляр на: 

 Лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет)  години; 

 Лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на 

топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години; 

 С Решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. е продължен срокът на двете лицензии с 

още по 10 (десет) години; 

 С Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. е изменена Лицензия № Л-096-03 от 2001 

г. и е продължен срокът и на двете лицензии с още по 10 (десет) години, считано 

от 14.04.2021 г. 

 С Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. е изменена/допълнена лицензия  

№ Л-096-03 от 2001 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “Брикел“ ЕАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на общо 78 620 222,40 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е 

определена, както следва: 

 За лицензия № Л-096-03 общо 45 241,12 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 43 241,12 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 За лицензия № Л-095-05 е отчетено че няма приходи от лицензионна дейност и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-331/25.03.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от “Брикел“ ЕАД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

 

Непогасените от “Брикел“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в 

размер на 22 620,56 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  

Общото задължение на „Брикел“ ЕАД към 30.11.2021 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на общо 23 620,56 лева, върху която сума, считано от 

01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  

Към настоящия момент задълженията на “Брикел“ ЕАД към КЕВР не са погасени.  

 

Изказвания по т.9.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение “Брикел“ ЕАД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 23 620,56 лева (двадесет и 

три хиляди шестстотин и двадесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща: 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 

22 620,56 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на общо 23 620,56 лева, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “Брикел“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „НЕКСТ ПАУЪР” ЕООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС 

ПАУЪР“ ЕООД. 

 

„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. 

за извършване на дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“ за срок 

от 20 (двадесет) години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е 

променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с 

ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” 

ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 от 

02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е изменена.  

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
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Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази 

връзка представлява постоянната компонента от 2 000 лева.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-355 от 01.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Считано от 16.07.2021 г. правната форма на „НЕКСТ ПАУЪР“ е променена от 

„дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с ограничена 

отговорност“. 

 

Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

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

(АПК) „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД е уведомен за дължимата сума по електронна поща на 

02.11.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своето задължение. 

 

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от 
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Тарифата), както следва: 

 Върху 1 000,00 лева, представляващи първа вноска от годишна такса за 2021 

г., считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева, представляващи втора вноска от годишна такса за 2021 

г., считано от 01.12.2021 г. 

2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.11. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД. 

 

 „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността "производство на  електрическа енергия" от вятърен парк 

преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  

За “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 

2 000 лева за всяка календарна година. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 
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администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

  

Непогасените от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД задължения към КЕВР са формирани 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността 

"производство на електрическа енергия" от вятърен парк преди изграждане на енергийния 

обект за срок от 35 години не са заплатени. 

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

2. “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.12. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „ТЕЦ Марица 3” АД. 

 

 „ТЕЦ Марица 3” АД е титуляр на следните лицензии: 

 Лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет)  години, на 

която с Решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 г. и с Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. й е 

продължен срока с по 5 (пет) години. С Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. на КЕВР е 

изменена лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за осъществяване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на енергийния обект. С 

Решение № И4-Л-068 от 02.07.2020 г. Е продължен срока, считано от 01.01.2021 г. с 10 

години; 

 Лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за извършване на дейността "търговия 

с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години, на която с Решение  

№ И1-Л-206 от 10.02.2016 г. й е продължен срока с 10 (десет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), 

e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

За „ТЕЦ Марица 3” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, както следва: 

 за Лицензия № Л-068-03 е отчетено, че дружеството има приходи от 

лицензионна дейност за предходната година в размер на 10 727 952,08 лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 7 900,37 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 5 900,37 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 за Лицензия № Л-206-15 е отчетено, че дружеството има приходи от 

лицензионна дейност за предходната година в размер на 8 337 697,20 лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 6 585,73 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 4 585,73 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413 от 21.04.2021 г. от 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, 
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дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми „ТЕЦ Марица 3” АД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.   

 

Неплатените задължения от „ТЕЦ Марица 3” АД към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Към 14.09.2021 г. дружеството е с надвнесена лихва в размер на 1,10 лева. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-068-03 в 

размер на 3 950,18 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 3,29 лева за периода от 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-206-15 в 

размер на 3 292,87 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 2,74 лева за периода от 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г. 

Общото задължение на „ТЕЦ Марица 3” АД към 03.12.2021 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 7 243,05 лева и лихви за просрочие в 

размер на 4,93 лева. Върху неплатената главница от 7 243,05 лева считано от 04.12.2021 г. 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).  

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

(АПК) „ТЕЦ Марица 3” АД е уведомен за дължимата сума по електронна поща на 

15.09.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасил своето задължение. 

 

Изказвания по т.12.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТЕЦ Марица 3” АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 243,05 лева (седем хиляди 

двеста четиридесет и три лева и пет стотинки), представляваща: 

 3 950,18 лева, втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-068-03, дължима към 30.11.2021 г.; 

 3 292,87 лева, втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-206-15, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 4,93 лева (четири лева 

и деветдесет и три стотинки), представляващи: 

 2,19 лева (3,29 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г., върху главница 

от 3 950,18 лева намалена с надвнесената лихва към 14.09.2021 г. от 1,10 лева);  

 2,74 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г. върху главница от  

3 292,87 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 7 243,05 лева, считано от 

04.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ТЕЦ Марица 3” АД да бъде уведомен за откриване на процедурата по т. 1, като 
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му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад относно  откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „Топлофикация Петрич” ЕАД. 

 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 

20 (двадесет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 

10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 1 065 955,25 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2021 г. е в размер на 2 586,28 лева и е получена като към постоянната компонента 

от 2 000 лева е прибавена сумата от 586,28 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-331/25.03.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „Топлофикация Петрич“ ЕАД с посочен размер 

на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените задължения от „Топлофикация Петрич“ ЕАД към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, 
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дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума считано от 01.12.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация Петрич“ ЕАД към КЕВР 

за издадената му Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 20 години не са погасени. 

 

Изказвания по т.13.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 586,28 лева (две хиляди 

петстотин осемдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 586,28 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 293,14 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г. до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 Върху 1 293,14 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  
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По т.14. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД. 

 

„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-340-01 от 

27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди 

изграждане на енергийния обект" за срок 25 години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, за „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ е направено вписване на промяна на 

правната форма, както следва: 

 На 12.06.2008 г. е вписано „дружество с ограничена отговорност“; 

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

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

 Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

 За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 Дължимата годишна такса за 2021 г. на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД е в 

размер от по 2 000,00 лв. и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от 

лицензионна дейност през предходната година и няма инвестиции по условията на 

лицензията за съответната година.  

 След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-971/23.09.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД с 

посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към 

КЕВР за издадената му Лицензия № Л-340-01 от 27.09.2010 г. за осъществяване на 

дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" 

за срок от 25 години не са погасени.  
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Изказвания по т.14.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

2. „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 

за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев, 

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

 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД” ЕООД. 

 

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. 

за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на 

Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 
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ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

Годишната такса на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД за 2021 г. е изчислена, както 

следва: 

 за Лицензия № Л-267-03 е отчетено, че дружеството има приходи от 

лицензионна дейност за предходната година в размер на 648 919 лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 2 356,91 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 356,91 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 за Лицензия № Л-267-05 е отчетено, че дружеството няма приходи от 

лицензионна дейност за предходната година и таксата е постоянната компонента от 2 000 

лева. 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-331 от 25.03.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

 

Непогасените от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-267-03 в 

размер на 1 178,45 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-267-05 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 30.11.2021 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 178,45 лева, върху която 

сума, считано от 01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

(АПК) „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е уведомен за дължимата сума по електронна 

поща на 02.11.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своето 

задължение. 

 

Изказвания по т.15.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 
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А. Йорданов влезе в залата. 

 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 178,45 лева (две хиляди 

сто седемдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща: 

 1 178,46 лева, втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-267-03, дължима към 30.11.2021 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия  

№ Л-267-05, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на общо 2 178,45 лева, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов  - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.16. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас не е заплатил на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К регулиране” за 2021 г. в размер на общо 

82 660,37 лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 526,92 лева. Върху неплатената 

главница в размер на 82 660,37 лева, считано от 01.12.2021 г., се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 
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регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –  

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, град Бургас постоянната 

част за 2021 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през 

предходната година в размер на 56 144 145 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. 

Бургас променливата част за 2021 г. е в размер на 123 990,56 лв. (0,005 лв./куб.м за 24 798 

112 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

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

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас е уведомен за 

дължимите суми по електронна поща, но до настоящия момент дружеството не е погасило 

своите задължения. 

 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

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

на 41 330,19 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 1 469,52 лева за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г. 

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

на 41 330,18 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 57,40 лева за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г.  

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. 

Бургас към 30.11.2021 г. представлява главница в размер на общо 82 660,37 лева и лихви 

за просрочие в размер на общо 1 526,92 лева. Върху неплатената главница от 82 660,37 

лева, считано от 01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас към КЕВР не са погасени. 

 

Изказвания по т.16.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

И. Н. Иванов подчерта, че “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. 

Бургас дължат на Комисията 82 660,37 лева.  

А. Димитрова отговори, че това са първата и втората променливи. Дружеството не 

е платило първата променлива, която я обжалват. А. Димитрова предполага, че ще 
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обжалват и това решение, но съдът ще постанови кой е прав. 

Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас, а именно: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 82 660,37 лева (осемдесет и 

две хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и седем стотинки), представляващи:  

 41 330,19 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.07.2021 г.; 

 41 330,18 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 1 526,92 лева 

(хиляда петстотин двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки), представляващи: 

 1 469,52 лева, за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 

41 330,19 лева (втора променлива част за 2021 г.);  

 57,40 лева, за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 

41 330,18 лева (трета променлива част за 2021 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 82 660,37 лева, считано от 01.12.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно.  

   

 

В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.17. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „В И К” ООД, гр. Димитровград. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В И К” ООД, гр. Димитровград, не е 

заплатил на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К 

регулиране” за 2021 г. в размер на общо 12 235,78 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 534,66 лева. Върху неплатената главница в размер на 12 235,78 лева, считано от 
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01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по 

банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

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 “В И К” ООД, гр. Димитровград, 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 2 923 255 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “В И К” ООД, гр. Димитровград, променливата част за 

2021 г. е в размер на 10 235,78 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 047 156 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 “В И К” ООД,  

гр. Димитровград, с посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са 

станали изискуеми. 

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

(АПК) “В И К” ООД, гр. Димитровград, е уведомен за дължимите суми по електронна 

поща, но до настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения. 

 

Непогасените от “В И К” ООД, гр. Димитровград, задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

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

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 171,67 лева за периода от 26.01.2021 г. до 30.11.2021 г. 

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

на 3 411,93 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 236,94 лева за периода от 26.03.2021 г. до 30.11.2021 г.  

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

на 3 411,93 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 121,31 лева за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г.  

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

на 3 411,92 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 4,74 лева за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г.  

Общото задължение на “В И К” ООД, гр. Димитровград, към 30.11.2021 г. 

представлява главница в размер на общо 12 235,78 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 534,66 лева. Върху неплатената главница от 12 235,78 лева, считано от 01.12.2021 г., 
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се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “В И К” ООД, гр. Димитровград, към КЕВР 

не са заплатени. 

 

Изказвания по т.17.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К” ООД, гр. Димитровград, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 12 235,78 лева (дванадесет 

хиляди двеста тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима 

към 25.03.2021 г.; 

 3 411,93 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.03.2021 г.; 

 3 411,93 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.07.2021 г.; 

 3 411,92 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 534,66 лева 

(петстотин тридесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки), представляващи: 

 171,67 лева, за периода от 26.01.2021 г. до 30.11.2021 г., върху главница от 

2 000,00 лева (постоянна част за 2021 г.);  

 236,94 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от  

3 411,93 лева (първа променлива част за 2021 г.); 

 121,31 лева, за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 

3 411,93 лева (втора променлива част за 2021 г.); 

 4,74 лева, за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от  

3 411,92 лева (трета променлива част за 2021 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 12 235,78 лева, считано от 01.12.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “В И К” ООД, гр. Димитровград, да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.    

 

 

В заседанието по точка седемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 
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Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.18. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА" 

ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) трета променлива част от годишна такса „В и К регулиране” за 2021 г. 

в размер на 2 801,08 лева, дължима към 25.11.2021 г. Върху неплатената главница от 

2 801,08 лева, считано от 26.11.2021 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 трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 2 801,08 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума, считано от 26.11.2021 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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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 01.11.2021 г., но до настоящия момент 

дружеството не е погасило своето задължение. 

 

Изказвания по т.18.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 801,08 лева (две хиляди 

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

„В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.11.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 2 801,08 лева, считано от 26.11.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде 

уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за 

даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни 

задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка осемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.19. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, не е 

заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К 

регулиране” за 2021 г. в размер на 4 583,31 лева и лихви за просрочие в размер на 6,21 

лева. Върху неплатената главница в размер на 4 583,31 лева, считано от 01.12.2021 г., се 

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

КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 
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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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД постоянната част за 2021 г. е в размер 

на 2 000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в 

размер на 3 994 255 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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД променливата част 

за 2021 г. е в размер на 13 749,93 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 749 986 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-22/20.01.2020 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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” 

ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали 

изискуеми. 

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

(АПК) “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД е уведомен за дължимите суми по електронна 

поща на 01.11.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите 

задължения. 

 

Непогасените от “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Към 15.06.2021 г. дружеството е с надвнесена лихва в размер на 0,16 лева. 

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

на 4 583,31 лева, дължима към 25.07.2021 г., погасена в първия работен ден – на 

26.07.2021 г. /понеделник/. 

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

на 4 583,31 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 6,21 лева за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г.  

Общото задължение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 30.11.2021 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на 4 583,31 лева и лихва за 

просрочие в размер на 6,21 лева. Върху неплатената главница от 4 583,31 лева, считано от 

01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

Изказвания по т.19.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 
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Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 4 583,31 лева (четири хиляди 

петстотин осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки), представляваща трета 

променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.11.2021 г. 

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на 6,21 лева (шест лева и двадесет и 

една стотинки), представляваща: 

 6,37 лева, за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г., върху главница от 

4 583,31 лева (трета променлива част за 2021 г.) намалени с надвнесена лихва към 

15.06.2021 г. в размер на 0,16 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 4 583,31 лева, считано от 01.12.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

В заседанието по точка деветнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.20. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" 

ООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) трета част от годишна такса „В и К регулиране” за 2021 г. в размер на 

10 137,54 лева, дължима към 25.11.2021 г. Върху неплатената главница в размер на 

10 137,54 лева, считано от 26.11.2021 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 
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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 трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 10 137,54 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума, считано от 26.11.2021 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, но до настоящия момент дружеството не е погасило 

своите задължения.  

 

Изказвания по т.20.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 10 137,54 лева (десет хиляди сто 

тридесет и седем лева и петдесет и четири стотинки), представляваща трета променлива 
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част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.11.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 10 137,54 лева, считано от 26.11.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно 

 

В заседанието по точка двадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.21. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от "ВЕРИЛА СЪРВИС" АД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, не е заплатил 

на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К регулиране” 

за 2021 г. в размер на общо 42,97 лева и лихви за просрочие в размер на 0,79 лева. Върху 

неплатената главница в размер на 42,97 лева, считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за  

В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД постоянната част за 2021 г. е в размер на 500 лв. 

като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на   99 

536 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 “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД променливата част за 2021 г. е 

в размер на 64,46 лв. (0,005 лв./куб.м за 12 891 куб.м. фактурирано количество питейна 

вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22/20.01.2020 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 “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, с 

посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

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

(АПК) “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД е уведомен за дължимите суми с писмо на КЕВР изх. № 

В-17-75-5 от 09.02.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08OO8B F, 

удостоверяващо получаване на 15.02.2021 г., както и по електронна поща, но до 

настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения. 

 

Непогасените от “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

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

на 21,49 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 0,76 лева за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г.  

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

на 21,48 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 0,03 лева за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г.  

Общото задължение на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД към 30.11.2021 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 42,97 лева и лихви за просрочие в размер на 

0,79 лева. Върху неплатената главница от 42,97 лева, считано от 01.12.2021 г. се дължи 

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

(чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

Изказвания по т.21.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, както следва: 

1.1.  Начислена и неплатена главница в размер на общо 42,97 лева (четиридесет и 

два лева и деветдесет и седем стотинки), представляващи:  

 21,49 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.07.2021 г.; 

 21,48 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 0,79 лева 

(седемдесет и девет стотинки), представляващи: 
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 0,76 лева, за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 21,49 

лева (втора променлива част за 2021 г.); 

 0,03 лева, за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 21,48 

лева (трета променлива част за 2021 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 42,97 лева, считано от 01.12.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

   

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

и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

 

По т.22. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" 

ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) трета променлива част от годишна такса „В и К регулиране” за 2021 г. 

в размер на 5 199,81 лева, дължима към 25.11.2021 г. Върху неплатената главница от 

5 199,81 лева, считано от 26.11.2021 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 - ВИДИН” 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 6 478 433 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 - ВИДИН” 
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ЕООД променливата част за 2021 г. е в размер на 15 599,45 лв. (0,005 лв./куб.м за 3 119 

889 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 - ВИДИН” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми.  

 

Непогасеното от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД 

задължение към КЕВР е формирано, както следва: 

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

на 5 199,81 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума, считано от 26.11.2021 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 - ВИДИН” ЕООД е уведомен за 

дължимата сума по електронна поща на 01.11.2021 г., но до настоящия момент 

дружеството не е погасило своето задължение. 

 

Изказвания по т.22.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 5 199,81 лева (пет хиляди сто 

деветдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки), представляваща трета променлива 

част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.11.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 5 199,81 лева, считано от 26.11.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

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

и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 
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Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

По т.23. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура 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. 

 

Към настоящия момент В и К операторът „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, не е 

заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) трета 

променлива част от годишна такса „В и К регулиране” за 2021 г. в размер на 3 037,55 лева, 

дължима към 25.11.2021 г. Върху неплатената главница от 3 037,55 лева, считано от 

26.11.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за  

В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2021 г. е в размер на  

2 000 лева като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в 

размер на 1 364 474 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, променливата част за 

2021 г. е в размер на 9 112,67 лева (0,005 лв./куб.м за 1 822 533 куб.м. фактурирано 

количество питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

дирекция „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с размера на дължимите такси, дирекция “Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с посочен размер 

на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

 

Непогасеното от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължение към КЕВР е формирано, 

както следва: 

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

на 3 037,55 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума, считано от 26.11.2021 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, е уведомен за дължимата сума по електронна поща, 

но до настоящия момент дружеството не е погасило своето задължение. 

 

Изказвания по т.23.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 037,55 лева (три хиляди 

тридесет и седем лева и петдесет и пет стотинки), представляваща трета променлива част 

от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., дължима към 25.11.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 3 037,55 лева, считано от 26.11.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и трета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа 

(Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК 

сектора.  

 

По т.24. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД. 

 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 

г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на Лицензия № Л-

381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за територията на община Троян. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна 

такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и 

отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишните такси 

се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски, 

които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от 

Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2021 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка лицензия, т.е. 4 000,00 

лева за календарната година.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326/23.03.2021 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 

КЕВР по издадените му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за осъществяване на 

дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 от 01.03.2012 г. за 

осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на община Троян не са заплатени.  

 

Изказвания по т.24.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  
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Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 (четири хиляди) 

лева, представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници в размер на общо 4 000,00 лева се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата), както следва: 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и четвърта участват председателят Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

По т.25. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „КАРЛОВОГАЗ” ООД. 

 

 „КАРЛОВОГАЗ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за 

осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и Лицензия № Л-266-12 от 
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07.05.2008 г. за осъществяване на дейността "обществено снабдяване с природен газ" за 

територията на община Карлово. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна 

такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и 

отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишните такси 

се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски, 

които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от 

Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената 

сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2021 г. на „КАРЛОВОГАЗ” ООД е изчислена, както следва: 

 За Лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 61 566,76 

лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса е в размер на общо 2 033,86 

лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 

33,86 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/; 

 За Лицензия № Л-266-12 от 07.05.2008 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 6 199,75 

лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса е в размер на общо 2 003,41 

лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 

3,41 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност/; 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326/23.03.2021 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „КАРЛОВОГАЗ” ООД с посочен размер на задълженията и датата, от 

която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „КАРЛОВОГАЗ” ООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,71 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „КАРЛОВОГАЗ” ООД към КЕВР по 

издадените му Лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за осъществяване на дейността 

"разпределение на природен газ" и Лицензия № Л-266-12 от 07.05.2008 г. за 

осъществяване на дейността "обществено снабдяване с природен газ" за територията на 

община Карлово не са погасени.  

 

Изказвания по т.25.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „КАРЛОВОГАЗ” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 037,27 лева (четири 

хиляди тридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки), представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в размер 

на 1 016,93 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в размер 

на 1 001,71 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в размер 

на 1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в размер 

на 1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници в размер на общо 4 037,27 лева се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата), както следва: 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,71 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

2. „КАРЛОВОГАЗ” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 
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като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и пета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

По т.26. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД (н). 

 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии: 

1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение 

на природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Чепеларе. 

2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „Разпределение 

на природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Пирдоп, като с 

Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са изменени/допълнени посочените лицензии чрез 

присъединяване на община Златица и община Стрелча към лицензираната територия. 

 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна 

такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и 

отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2021 г. по лицензии, 

изчислени на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

 по Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 110 864 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса е в размер на 2 060,98 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 60,98 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 19 283,53 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса е в размер на 2 010,61 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 10,61 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността 

на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството.  

За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2021 г. по лицензии, 

изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

 по Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната 

година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната 

година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на 

две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година 

(чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

 За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326 от 23.03.2021 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с посочен размер на задълженията и 

датата, от която същите са станали изискуеми.  

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с Решение № 553 от 07.03.2019 г. на Апелативен 

съд – София по дело № 3864 от 2018 г. е открито производство по несъстоятелност на „СИ 

ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, а с Решение № 2344 от 27.12.2019 г. на Софийски градски съд 

по дело № 6525 от 2016 г. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е обявено в несъстоятелност. 

Обявяване в несъстоятелност – втора инстанция: Решение № 12242 от 03,11,2020 г. на 

Софийския апелативен съд по т.д. 628/2020 г., отменя Решение № 2344 от 27.12.2019 г., 

постановено по т.д. № 6525/2016 г. по описа на СГС, ТО, VI-2 състав. За синдик е вписана 

г-жа Албена Иванова Туджарова, с адрес: гр. София, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4, ет. 2 

(Определение № 261795/03.12.2020 г., дело № 6525/2016, Софийски градски съд).  

Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н) задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 030,49 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,31 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 

01.04.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н) към 

КЕВР не са погасени.  

 

Изказвания по т.26.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

решение. 

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н), както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 8 071,59 лева (осем хиляди 

седемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки), представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер 

на  1 030,49 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер 

на 1 005,31 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер 

на  1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер 

на 1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 
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 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

 втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер 

на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници в размер на общо 8 071,59 лева се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата), както следва: 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на  1 030,49 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,31 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на  1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н) да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

В заседанието по точка двадесет и шеста участват председателят Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-
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ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 
 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ 

Марица изток 2“ 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; 

2. Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД договор за заем в размер на 1 048 160 934, 24 лева (един милиард 

четиридесет и осем милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева 

и двадесет и четири стотинки) съгласно представения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 

от 06.10.2021 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.   
 

По т.3. както следва: 

Отлага разглеждането на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят 

или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД. 
 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-114 от 13.10.2021 г., подадено 

от „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД, за даване на разрешение за започване на лицензионна дейност; 

2. Разрешава на „Тракия МТ“ ЕООД, с ЕИК 202548454, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, 

район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 136, започване осъществяването на лицензионната 

дейност по лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за производство на електрическа енергия 

с условие за изграждане на енергиен обект чрез изградeния енергиен обект 

„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 МWp“, находящ се в 

землището на гр. Малко Търново, местност Добържана, община Малко Търново. 

3. Одобрява Приложение № 2 – „Описание на обекта с неговите технически и 

технологични характеристики към лицензия № Л-527-01 от 19.11.2020 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект, 

издадена на „Тракия МТ“ ЕООД, което е приложение и към настоящото решение. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно приемане на Правила за водене на Единна система за 

регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г.; 

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

т.2 на 07.12.2021 г. от 10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Общественото обсъждане 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. Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за 

виртуално участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица 

по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови 

организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на 

потребители; 

5. Докладът, датата и часът на обществено обсъждане да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

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

представяне на становища по проекта на решение . 
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По т.6. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи със Ситибанк Юръп ПЛС чрез 

„Ситибанк Европа” АД, клон България, договор за кредит, който включва и условия за 

предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог върху парични вземания в 

полза на Ситибанк Юръп ПЛС чрез „Ситибанк Европа” АД, клон България, съгласно 

представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. 

 

По т.7. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД; 

2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.8. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “БОЛКАН СОЛАР” АД; 

2. “БОЛКАН СОЛАР” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.9. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение “Брикел“ ЕАД 

2. “Брикел“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.10. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД 

2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

По т.11. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД; 

2. “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.12. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТЕЦ Марица 3” АД; 

2. „ТЕЦ Марица 3” АД да бъде уведомен за откриване на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.13. както следва: 



 81 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД; 

2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.14. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД; 

2. „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.15. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД 

2. „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.16. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно.  
 

По т.17. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К” ООД, гр. Димитровград; 

2. “В И К” ООД, гр. Димитровград, да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.    
 

По т.18. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде 

уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за 

даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни 

задължението си доброволно. 

 

По т.19. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД; 

2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.20. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 
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отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД; 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 
 

По т.21. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД; 

2. “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.22. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД; 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД да бъде уведомено 

за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 
 

По т.23. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград; 

2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.24. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД; 

2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.25. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „КАРЛОВОГАЗ” ООД; 

2. „КАРЛОВОГАЗ” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

По т.26. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н); 

2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД (н) да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1235/29.11.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-362 от 

02.12.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-107 от 06.10.2021 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ 
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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; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1220 от 29.11.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-363 от 

02.12.2021 г. - даване на разрешение на „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД за започване на 

лицензионна дейност; 

3. Доклад с вх. № В-Дк-400/30.11.2021 г. - приемане на Правила за водене на 

Единна система за регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен 

период 2022-2026 г.; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1237 от 30.11.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-364 от 

02.12.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-148 от 19.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

5. Доклад с вх. № E-Дк-1222 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД; 

6. Доклад с вх. № E-Дк-1223 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД; 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1224 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БРИКЕЛ“ ЕАД; 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-1225 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД; 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-1226 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД; 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-1227 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ Марица 3“ АД; 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-1228 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД; 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-1229 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД; 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-1230 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД; 

14. Доклад с вх. № В-Дк-392 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. Бургас; 

15. Доклад с вх. № В-Дк-393 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „В И К“ ООД, гр. Димитровград; 

16. Доклад с вх. № В-Дк-394 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД; 

17. Доклад с вх. № В-Дк-395 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД; 
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18. Доклад с вх. № В-Дк-396 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД; 

19. Доклад с вх. № В-Дк-397 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД; 

20. Доклад с вх. № В-Дк-398 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСРАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД; 

21. Доклад с вх. № В-Дк-399 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура 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; 

21. Доклад с вх. № Е-Дк-1231 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД; 

22. Доклад с вх. № Е-Дк-1232 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„КАРЛОВОГАЗ“ ООД; 

22. Доклад с вх. № Е-Дк-1233 от 29.11.2021 г. - откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност; 
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 Е. Харитонова 

          Р. ТОТКОВА 
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 Д. Кочков 
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 П. Трендафилова 
 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


