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П Р О Т О К О Л 

 

№ 5 

 
София, 08.01.2021 година 

 

Днес, 08.01.2021 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

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

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

  

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

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

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

електрическа и топлинна енергия“, Ю. Митев – директор на дирекция „Обща 

администрация“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-35 от 05.01.2021 г. относно проект на Правила за изменение 

и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова,  

Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова 

 

2. Доклад № Е-Дк-34 от 05.01.2021 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 

05.11.2020 г. за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа 

и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров,Юлиана Ангелова, Петя Георгиева, 

 Христина Петрова, Йовка Велчева и Надежда Иванова 

 

3. Доклад с вх. № E-Дк-2 от 04.01.2021 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,  
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Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

4. Доклад с вх. № E-Дк-3 от 04.01.2021 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 

 

5. Доклад с вх. № E-Дк-4 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-5 от 04.01.2021 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 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-7 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„РУЖИЦА УИНД“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-8 от 04.01.2021 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 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-10 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ 

СВИЛОЗА“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-12 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 
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12. Доклад с вх. № Е-Дк-13 от 04.01.2021 г. относно откриване на процедура за 

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

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-14 от 04.01.2021 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 

 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-15 от 04.01.2021 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 

 
 

 

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

допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия. 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетика (ЗЕ) по предложение на 

оператора на съответния борсов пазар Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия. В изпълнение на това законово правомощие КЕВР е одобрила предложените от 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД, борсовия оператор) Правила 

за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ, Правилата, 

обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), които са в сила към настоящия момент. 

С писмо с вх. № Е-13-210-28 от 23.11.2020 г. от БНЕБ ЕАД е постъпило 

предложение за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ. В тази връзка със Заповед № З-Е-

217 от 26.11.2020 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да 

извърши анализ, въз основа на който да изготви доклад и проект на Правила за изменение 

и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия (проект на ПИД на ПРОБПЕЕ). 

Изготвеният проект на ПИД на ПРОБПЕЕ, както и докладът, съдържащ мотивите 

към него, са приети от КЕВР с решение по Протокол № 274 от 17.12.2020 г., т. 5. 

На 17.12.2020 г. проектът на ПИД на ПРОБПЕЕ е публикуван на интернет 

страницата на КЕВР, ведно с доклада, съдържащ мотивите, както и на Портала за 

обществени консултации. В изпълнение на разпоредбите на чл. 14 от ЗЕ, на 22.12.2020 г. 

КЕВР е провела процедура по обществено обсъждане със заинтересованите лица на 

проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ и доклада. В тази връзка в законоустановения срок след 

проведеното обществено обсъждане на Портала за обществени консултации не са 

публикувани становища от заинтересовани лица, а в Комисията са постъпили становища, 

както следва: с вх. № Е-13-01-37 от 30.12.2020 г. от „Национална електрическа компания“ 

ЕАД и с вх. № Е-04-37-19#1 от 23.12.2020 г. от Асоциация свободен енергиен пазар 

(АСЕП). 

Предложенията и възраженията, съдържащи се в посочените по-горе становища по 

проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ и по доклада към него са обсъдени, като мотиви в тази 

връзка са изложени в съгласувателна таблица, приложение към настоящия доклад. 

С писмо с вх. № Е-04-37-19 от 23.12.2020 г. АСЕП е предложила изменения на чл. 

184, чл. 204, чл. 231, чл. 253, чл. 268 и чл. 273 от ПРОБПЕЕ, които да бъдат взети предвид 
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при последваща процедура за изменение и допълнение на Правилата. В тази връзка с 

оглед изложеното от АСЕП направените предложения не следва да се разглеждат по 

същество в настоящото производство.    

 

След обсъждане и анализ на относимите факти и обстоятелства се установи 

следното: 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, в редакцията обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила 

от 04.11.2016 г., проектът на нормативен акт се внася за обсъждане и приемане от 

компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната 

оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, съответно докладът, следва да 

съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите 

и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от 

прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото 

на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от Преходните и заключителни 

разпоредби към ЗНА, за приеманите от КЕВР подзаконови нормативни актове не се 

изисква изготвяне на предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. 

Във връзка с горното, в настоящия доклад са изложени мотивите за приемането на 

проект на ПИД на ПРОБПЕЕ, както следва: 

 

1. Причини, които налагат изменението и допълнението на ПРОБПЕЕ: 

След приемането на ПРОБПЕЕ (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), в резултат от 

натрупаната практика от работата на борсовия пазар се установи липса на нормативно 

регламентирана възможност за борсовия оператор, при необходимост да преустанови 

функционирането на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент „Двустранни 

договори“. В тази връзка е необходимо да бъде извършена промяна в ПРОБПЕЕ, съгласно 

която да бъде предвиден механизъм, посредством който да е възможно да се стигне до 

временно прекратяване на работата на някой от екраните за търговия на сегмент 

„Двустранни договори“, ако са налице важни причини за това. 

 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените 

отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран 

борсов пазар, като се уреди правото на борсовия оператор, каквото вече съществува по 

отношение пазарен сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“, временно да 

преустановява работата на екраните за търговия на сегмент „Двустранни договори“. 

 

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

Прилагането на ПИД на ПРОБПЕЕ не е обвързано с разходи за държавния бюджет. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Приемането и прилагането на ПИД на ПРОБПЕЕ ще премахне рисковете пред 

БНЕБ ЕАД и търговските участници, породени от липсата на ликвидност на съответния 

екран за търговия или от друга важна причина, налагаща временно преустановяване на 

търговията, което ще резултира в по-голяма яснота и сигурност в отношенията между 

търговците участници, както и между тях и оператора на организирания борсов пазар на 

електрическа енергия. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на ПИД на ПРОБПЕЕ е в съответствие и не нарушава 

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

нормите на ЗЕ, които въвеждат изисквания на Директива 2009/72/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електрическа 

енергия. На следващо място, проектът на ПИД на ПРОБПЕЕ е съобразен с изискванията 
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на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на 

насоки относно разпределянето на преносна способност и управление на претоварването, 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 от 25.11.2011 г. на Европейския парламент и на Съвета 

относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, Регламент 

(ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 05.06.2019 г. относно вътрешния 

пазар на електроенергия. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва П. Младеновски. С писмо от 23.11.2020 г. е постъпило предложение за 

изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ. В тази връзка е изготвен проект на Правила и 

доклад, съдържащ мотивите към него, приети с решение на Комисията на 17.12.2020 г. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на КЕВР, ведно с доклада, съдържащ 

мотивите, както и на Портала за обществени консултации. В изпълнение на разпоредбите 

на чл. 14 от ЗЕ, на 22.12.2020 г. КЕВР е провела процедура по обществено обсъждане със 

заинтересованите лица на проекта и доклада. В тази връзка в законоустановения срок след 

общественото обсъждане на Портала за обществени консултации не са постъпили 

становища, а в Комисията са постъпили становища от „Национална електрическа 

компания“ ЕАД и от Асоциация свободен енергиен пазар. След изтичане на срока за 

становища на 06 януари е получено становище от АТЕБ. Предложенията и възраженията, 

съдържащи се в посочените по-горе становища по проекта към по доклада, са обсъдени 

подробно в съгласувателната таблица, приложение към настоящия доклад. 

НЕК ЕАД възразява срещу възможността за отпадане на някои от сегментите на 

дългосрочни договори, като настоява това да се случва само и единствено по технически 

причини. Ако има други причини, те са ясно разписани и посочени в Правилата. Това 

предложение на дружеството не е съобразено и не отчита сериозните рискове при 

търговията, в т.ч. и доверието на търговските участници в работата на платформата и 

сключваните на него сделки, които с оглед особеностите и характеристиките на този 

сегмент могат да възникнат не само поради чисто технически причини. Освен това не е 

възможно и не е реалистично отсега да се предвидят всички възможни причини, които 

налагат временно преустановяване функционирането на някои от сегментите. Следва да се 

има предвид, че преустановяването на  работата на някои от екраните е само временно, 

след решение на борсовия съвет и при ясно посочване на мотивите и продължителността 

на прекъсването, което е достатъчна гаранция, че производителите на електрическа 

енергия няма да бъдат лишени от правото си да предлагат дългосрочни продукти. 

АСЕП не са предложили конкретен текст, който може да бъде обсъден. С 

допълнително становище са предложили промени в част от Правилата при бъдеща 

промяна на Правилата за търговия, които са неотносими към настоящото производство. 

По отношение на предложението на АТЕБ в подаденото след срока становище. 

Становището на асоциацията е, че промените в чл.166 дават възможност на борсовия 

оператор по негова преценка да спира работата на някои от екраните за търговия, без да се 

съобразява с предвиденото за това решение на борсовия съвет, което има силата на 

препоръка и е с консултативен характер по силата на т.4 от Правилата за работа на 

борсовия съвет. Според асоциацията ниската ликвидност сама по себе си е ирелевантна и 

не оказва негативно влияние върху пазара. Освен това елиминирането на средства за 

търговия още повече би ограничило лимитираните вече възможности на българския пазар 

за покупко-продажба на електрическа енергия. В тази връзка предлага възможността за 

преустановяване на функционирането на някои от екраните за търговия, част от сегмент 

Двустранни договори да бъде регламентирана по същия начин като за пазара Ден напред и 

пазара В рамките на деня. В останалата част от становището са изложени аргументи за 

необходимост от изменението на Правилата в посока по-голям контрол върху Правилата и 

инструкциите, тарифите, продуктите и договорите на БНЕБ. Предложенията на 

асоциацията са неоснователни. Съгласно предложения в проект на Правила текст 

наличието на съответно решение на борсовия съвет към БНЕБ е едно от задължителните 
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условия за временното прекратяване на работата на някои от екраните от пазарен сегмент 

Двустранни договори. Аргументи по отношение на причините, които налагат 

преустановяване функционирането на някои от екраните, в т.ч. ниската ликвидност, са 

изложени както в първоначалния доклад, така и в съгласувателната таблица, която е 

приложение към настоящия доклад. 

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

във връзка с чл. 317 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа 

енергия и чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да одобри Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия;  

3. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия да бъдат изпратени в „Държавен вестник“ за 

обнародване.  

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

решение, прочетен от П. Младеновски от името на работната група. Решението е 

финалната част на цялата процедура по изменение на Правилата за изменение и 

допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. 

 

 

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

енергетиката във връзка с чл. 317 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия и чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове предлагаме на 

Комисията да вземе следните решения: 

 

Р Е Ш И: 

 

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

Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия;  

2. Одобрява Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия, както следва: 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ОБН. ДВ, БР. 55 ОТ 19.06.2020 г.) 

 

§ 1. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Съществуващият текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Операторът може временно да преустанови функционирането на ЕСТ-ДД по 

отношение на някой от екраните за търговия, част от сегмент „Двустранни договори“, при 

липса на ликвидност или по друга причина. Иницииране на преустановяване на 

функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора 

след решение на борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен да уведоми всички 

търговски участници и да публикува съобщение на интернет страницата си относно 

преустановяването на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД, като предостави 

мотиви и посочи началния и крайния срок за преустановяването. Функционирането на 

съответния екран на ЕСТ-ДД се възстановява в първия работен ден след изтичане на 

периода, за който функционирането е преустановено.“ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



 7 

 

§ 2.  Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен 

вестник. 

  

3. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия да бъдат изпратени в „Държавен вестник“ за 

обнародване.  

 

 

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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 

05.11.2020 г. за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за 

изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна 

енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, 

т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подаденото заявление и приложенията към него 

е сформирана работна група със Заповед № З-E-209 от 12.11.2020 г. на председателя на 

КЕВР. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-65 от 16.11.2020 г. от заявителя е поискано да представи 

допълнителна информация и документи, които са представени с писмо с вх. № E-ЗЛР-И-

65 от 24.11.2020 г. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД притежава лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 години. С 

Решение № И1-Л-312 от 27.05.2013 г. Комисията е изменила лицензията за производство 

на електрическа и топлинна енергия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. във връзка с извеждане 

от експлоатация на 1 бр. енергиен котел и 1 бр. парен котел.  

С Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г. Комисията е изменила лицензията във 

връзка с извеждане от експлоатация на турбогенератор ТГ 2 и е продължила срока на 

лицензията с 10 (десет) години, считано от 24.11.2019 г. 

 

ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

От извършена служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ 

ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ТЕЦ Горна 
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Оряховица“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 200532770, със седалище и 

адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна 

Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис І“ № 29. Дружеството е с предмет на дейност: 

производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лиценз), преработка на 

въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности, 

консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона. Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява 

се от съвет на директорите. Капиталът на дружеството е в размер на 8 556 500 (осем 

милиона петстотин петдесет и шест хиляди и петстотин) лева, разделен на 8 556 500 (осем 

милиона петстотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя акции, всяка с номинална 

стойност 1 (един) лев. Едноличен собственик на капитала e „Захарни заводи“ АД, ЕИК 

104051737.  

Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. е подадено на основание чл. 51, ал. 

1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕ, съгласно които лицензиантът може да поиска изменение и/или 

допълнение на лицензията по отношение на естеството на използваните първични 

енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология. В съответствие с чл. 61, 

ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение и/или 

допълнение на лицензията по отношение на естеството на първичните енергийни 

източници, които се използват, и/или на енергопреобразуващата технология, когато това 

ще доведе до повишаване на ефективността при използване на енергията и енергийните 

ресурси и/или до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. В 

заявлението си „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е посочило, че изменението на лицензията 

се налага по отношение на използваните първични енергийни източници, така както са 

посочени в Приложение № 1 към лицензията, чрез замяна на част от твърдото гориво, 

използвано в енергийните котли, с алтернативни горива (биомаса). Съгласно чл. 49, ал. 2, 

т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е 

приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по 

аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията.  

Във връзка с горното, към заявлението си „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е 

представило актуализирано Приложение № 1 към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия - „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики“, с предложение то да бъде изменено, 

придружено с подробна обосновка за положителното въздействие върху околната среда от 

промяната на горивния микс. 

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

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

на електрическа и топлинна енергия“. 

Исканото изменение на лицензията, поради промяна на използваните енергийни 

източници, няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до 

актуализиране на приложението към нея, в което се съдържа описанието на обектите, с 

които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични 

характеристики. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г. за 

производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 10 години. Дейността по 

лицензията се осъществява в топлоелектрическа централа с обща инсталирана 

електрическа мощност 6 MWе и общо инсталирана топлинна мощност 83 MWt. 

Основните съоръжения в централата, описани в Приложение № 1 към лицензията, са 

следните: 

- парогенератор (ПГ) ст. № 1 тип БКЗ 75/39 ФБ – с паропроизводство 75 t/h,  

to
пп = 440оС, Рпп = 3,9 МРа; 
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 - ПГ ст. № 3 тип ПК 35/39 – с паропроизводство 35 t/h, to
пп = 440оС, Рпп = 3,9 МРа; 

 - турбогенератор ТГ № 1 – Пуснат в експлоатация през 2002 г. Турбината е 

противоналегателна тип Р-6/35/5 с номинални входящи параметри: to
пп = 440оС, Рпп= 3,5 - 

3,7 МРа, Qвход ТГ = 60 t/h. Генераторът е тип Т6 - 2УЗ, S = 7 500 kVА, P = 6 МWе, Cosφном = 

0,8. 

 

Турбината е противоналегателна и електрическа енергия се произвежда единствено 

когато има консумация на топлинна енергия за производствени нужди, т. е. при работа на 

Завода за захар и Завода за спирт с ПГ № 1 и при аварийни ситуации с ПГ № 3. 

От м. август 2008 г. е завършено изграждането на електрофилтър и с пускането му 

в експлоатация е решен основният екологичен проблем на ТЕЦ с изхвърлянето на 

прахови частици в атмосферата. Осъществяването на този проект дава възможност на 

дружеството да работи, след като е изпълнило изискванията на европейското и 

българското законодателство, както и изискванията на Комплексното разрешително, 

издадено на „Захарни Заводи“ АД. 

Основната дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е производство на топлинна и 

електрическа енергия за нуждите на производствата на заводите на територията на 

площадката. 

На всеки тръбопровод към консуматорите има монтирани измервателни уреди за 

подаденото количество топлинна енергия. 

Заявлението за изменение на лицензията е подадено във връзка с промяната на 

горивния микс, в който към основното гориво – въглища, ще се добавя и биомаса. Няма 

изградени нови съоръжения в централата, тъй като биомасата ще се доставя в насипно 

състояние и ще се разтоварва на площадката за подаване на въглища към котлите. Миксът 

от въглища и биомаса ще се приготвя на тази площадка, като всяко количество от 

съответното гориво ще се претегля. Така приготвеният микс ще се подава към бункерите 

за гориво на енергийните котли. 

С допълнителното използване на биомаса ще се намалят емитираните вредни 

емисии, като мощността и ефективността на работа на енергийните котли няма да се 

променят. 

Също така ще има положително въздействие върху околната среда – намаляват се 

емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, прах и серни оксиди. 

Генерираните емисии при изгарянето на биогорива са с нулеви квоти, което от своя 

страна ще доведе до редуциране на разходите за закупуване на квоти за емисии на 

парникови газове и ще даде възможност за оползотворяване на отпадни продукти от 

горското и селското стопанство. 

За новия вид гориво е приключила процедурата по актуализация на комплексното 

разрешително № 54/2005 г. с Решение за актуализация № 54-Н0-И0-А6-ТГ1/2020 г., 

съгласно което се разрешава употребата на биомаса. 

С изменението на първичните енергийни източници инсталираните 

електрическа и топлинна мощност остават непроменени. 

Във връзка с горното, Приложение № 1 - „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики“, към лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 

г. за производство на електрическа и топлинна енергия, следва да се актуализира в 

съответствие с представената от дружеството техническа информация. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

С добавяне на биомаса към горивния микс дружеството ще намали разходите за 

въглеродни емисии с 317 785 лв., също така и разходите за основно гориво - с 43 160 лв. 

За включването на биомасата в горивния микс не се предвиждат допълнителни 

инвестиции, ще се използват съществуващите съоръжения към енергийните котли. 

Въз основа на извършения анализ може да бъде направен извод, че изгарянето 

на биомаса ще има положителен ефект върху финансовите показатели. 
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Изказвания по т.2.: 

Докладва Ю. Ангелова. Докладът включва анализ на подаденото заявление от 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на 

електрическа и топлинна енергия на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, чл. 64, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е посочило, че изменението на лицензията се 

налага във връзка с изменението на използваните първични енергийни източници, така 

както са посочени в Приложение №1, което от своя страна води до изменение на 

приложението, което съдържа основните съоръжения, и съответно само то е 

актуализирано във връзка с работните часове и добавяне на новото гориво биомаса. 

Настъпилото изменение няма да доведе нито до изменение на вида на лицензията, нито на 

изменение на инсталираните мощности. Централата работи с една противоналегателна 

турбина и два парни котли. Противоналегателната турбина работи единствено само при 

наличието на топлинен товар. Подаденото заявление е във връзка с добавката на биомаса, 

смес с въглищата. Няма да бъдат изградени нови съоръжения, тъй като биомасата ще се 

доставя в насипно състояние и ще се разтоварва на площадката, където се подават 

въглищата към котлите. С допълнителното използване на биомасата ще се намалят 

емитираните вредни емисии, без да се променя ефективността и мощността на 

енергийните котли. Това оказва положително въздействие върху околната среда – 

намаляват се емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, прах и серни оксиди. 

Представен е доклад, в който са направили експеримент с изгаряне на слънчогледови 

пелети. Значително са по-ниски всички вредни емисии. Приключила е процедурата по 

актуализацията на комплексното разрешително с решението за актуализация от 2020 г., с 

което се разрешава употребата на биомаса. 

 

Димитър Кочков излезе от залата. 

 

В резултат на добавянето на новото гориво се изменя Приложение №1, което е 

дадено и предстои да се одобри. 

С добавяне на биомаса към горивния микс дружеството ще намали разходите за 

въглеродни емисии с 317 785 лв., както и разходите за основно гориво - с 43 160 лв. Въз 

основа на извършения анализ може да бъде направен извод, че изгарянето на биомаса ще 

има положителен ефект върху финансовите показатели. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 

и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните 

решения:  

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

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

търговска регистрация „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други упълномощени от тях 

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

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

регулиране; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

разглеждане на доклада относно заявлението на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за 

14.01.2021 г. от 10.00 часа.  

И. Н Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8, и 

чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 

19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. за 

изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна 

енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.01.2021 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

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

лицата, представляващи „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, 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 членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. 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 



 12 

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 2020 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-404/20.05.2020 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 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Общото задължение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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 

35 (тридесет и пет) години не са заплатени.  

 

Изказвания по т.3.:  

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 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 
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1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и 

пет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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. „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 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 членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. 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. 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 2020 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма 
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инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 

лева. 

  След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-404/20.05.2020 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 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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.4.:  

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 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 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и 

пет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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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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 четвърта 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 членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Евгения Харитонова излезе от залата. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

„КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР” АД. 

 

 “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 

г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" за срок от 20 

години. С Решение № И1-Л-205-01 от 04.08.2008 г. е изменена издадената на дружеството 

лицензия. 

 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 дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 4 856 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2020 г. е в 

размер на 4 670,80 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 2 670,80 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-861/21.10.2020 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 “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 
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(АПК) “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД е уведомен за дължимите суми по факс на 

12.11.2020 г. и на 14.12.2020 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите 

задължения. 

 

Непогасените от “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

178,40 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

20,11 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД към 31.12.2020 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 670,80 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 198,51 лева. Върху неплатената главница в размер на  

4 670,80 лева, считано от 01.01.2021 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 “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД към 

КЕВР за издадената му и изменена Лицензия № Л-205-01 от 13.07.2006 г. за 

осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" не са погасени.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

решение. 

 

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 “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 670,80 лева (четири хиляди 

шестстотин и седемдесет лева и осемдесет стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева, дължима 

към 31.03.2020 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева, дължима 

към 30.11.2020 г. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 198,51 лева (сто 

деветдесет и осем лева и петдесет и една стотинки), представляващи: 

 178,40 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева; 

 20,11 лева, начислени за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 335,40 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 4 670,80 лева, считано от 01.01.2021 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. “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ 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. 
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В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

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

Пенка Трендафилова. 

 

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

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за и Пенка 

Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Евгения Харитонова влезе в залата. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад 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. 

 

„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). 

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 2020 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-306 от 07.04.2020 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. 

 

Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 
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дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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 „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на дейността 

„производство на топлинна и електрическа енергия“ не са погасени.  

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

решение. 

 

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“ ООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и 

пет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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. „НЕКСТ ПАУЪР“ 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 шеста 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 
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Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД. 
 

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 

г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 

(двадесет и пет) години.  

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 

10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 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 „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 18 000 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса 

за 2020 г. е в размер на 2 009,90 лева и е получена като към постоянната компонента от 

2 000 лева е прибавена сумата от 9,90 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-861/21.10.2020 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 „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2020 г. в размер на 1 004,95 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,77 лева за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2020 г. в размер на 1 004,95 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,65 лева за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към 31.12.2020 г. 

представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2020 г. в размер на 

2 009,90 лева и лихви за просрочие в размер на общо 85,42 лева. Върху главницата от 

2 009,90 лева, считано от 01.01.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

Към настоящия момент задълженията на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към 

КЕВР за издадената му Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г. за осъществяване на 
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дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 (двадесет и пет) години  

не са погасени. 

 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

решение. 

 

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 „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 009,90 лева (две хиляди и девет 

лева и деветдесет стотинки), представляваща:  

 1 004,95 лева, първа вноска от годишна такса за 2020 г., дължима към 

31.03.2020 г.; 

 1 004,95 лева, втора вноска от годишна такса за 2020 г., дължима към 30.11.2020 

г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,42 лева 

(осемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи: 

 76,77 лева, начислена за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г., върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 004,95 лева; 

 8,65 лева, начислена за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г., върху втора 

неплатена вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 004,95 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 009,90 лева, считано от 01.01.2021 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. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” 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 седма 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 членовете 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 

„РУЖИЦА УИНД” ЕООД. 
 

 “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за 
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осъществяване на дейността  "производство на електрическа енергия" за срок 25 (двадесет 

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. 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 “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД годишната такса за 2020 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-266/25.03.2020 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 “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Към 30.11.2019 г. дружеството е с надвнесена лихва за просрочие в размер на 3,22 

лева.  

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., която дружеството е погасило на 11.03.2020 г., в срок. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и непогасен остатък лихва за 

просрочие в размер на 5,39 лева. Върху неплатената главница в размер на  

1 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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 “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия Л-353-01 от 21.02.2011 г. за осъществяване на дейността  

"производство на електрическа енергия" не са погасени.  

 

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 
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от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, 

представляваща втора вноска от годишна такса за 2020 г., дължима към 30.11.2020 г. 

1.2 Начислен и неплатен остатък от лихва за просрочие в размер на 5,39 лева (пет 

лева и тридесет и девет стотинки), представляващ: 

 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева и намалени с надвнесената 

лихва за просрочие към 30.11.2019 г. в размер на 3,22 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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. “РУЖИЦА УИНД“ 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 осма 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 членовете 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 

„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.  
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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 “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД годишната такса за 2020 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-404/20.05.2020 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

  

Непогасените от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД задължения към КЕВР са формирани 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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.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: 

 

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 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и 

пет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 
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 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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. “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 девета 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 членовете 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 

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ” АД и „ТЕЦ 

СВИЛОЗА“ АД. 

 

“ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е титуляр на Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, считано от 09.02.2016 г. “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е преименуван на  

„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД. С Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. на КЕВР се изменя 

лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“  и  издава на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД. 

„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, е титуляр и 

на Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността 

„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години. 

Понастоящем, считано от 04.08.2017 г. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД е преименуван на 

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД.  

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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За “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2020 г. е изчислена, както следва: 

 за Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева; 

 за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-861 от 21.10.2020 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 “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. по Лицензия № Л-122-03 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. по Лицензия № Л-417-15 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. по Лицензия № Л-122-03 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. по Лицензия № Л-417-15 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 170,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, 

считано от 01.01.2021 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 “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за 

издадените му Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия” и Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 

г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата 

права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ не са заплатени.  

 

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

Димитър Кочков 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 „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЩОВ“ 

АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, както следва: 
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1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 (четири хиляди) 

лева, представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-122-03, дължима към 31.03.2020 г.; 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-417-15, дължима към 31.03.2020 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-122-03, дължима към 30.11.2020 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-417-15, дължима към 30.11.2020 г.; 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 170,00 (сто и 

седемдесет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – 

първа вноска по Лицензия № Л-122-03, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 76,39 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – 

първа вноска по Л-417-15, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – 

втора вноска по Лицензия № Л-122-03, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева – 

втора вноска по Л-417-15, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на общо 4 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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. „ТЕХЕКО 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 десета 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 

членовете 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 

„Топлофикация Петрич” ЕАД – в несъстоятелност. 

 

 „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, 
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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 2020 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 2 924 190,32 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2020 г. е в размер на 3 608,30 лева и е получена като към постоянната компонента 

от 2 000 лева е прибавена сумата от 1 608,30 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-306/07.04.2020 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. 

 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията „Топлофикация Петрич“ ЕАД е с прекратена търговска дейност от 21.02.2019 

г. С Решение № 860 от 20.02.2019 г., дело № 252/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград, 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД е обявен в несъстоятелност. С Решение № 498 от 26.02.2020 

г. по дело № 3999/2019 г. на Софийски апелативен съд е отменено Решение № 860 от 

20.02.2019 г. и Решение № 3111 от 09.07.2019 г. на ОС Благоевград от 26.02.2020 г. в 

частта „… е открито производство по несъстоятелност; допуснато е обезпечение, чрез 

налагане на общ запор и обща възбрана върху цялото имущество; постановено е 

прекратяване на дейността; обявено е в несъстоятелност; допълнено е на основание чл. 9 

ТЗ фирмата на длъжника с добавка – в несъстоятелност.“. За синдик, считано от 

18.12.2020 г., е вписана г-жа Венцислава Стефанова с адрес: гр. Русе, бул. „Църковна 

независимост“ № 11, ет. 1; адрес на електронна поща: advokat@stefanova.bg 

 

Непогасените задължения от „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 804,15 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

137,82 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 804,15 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

15,54 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Общото задължение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност към 

31.12.2020 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 3 608,30 лева и 

лихва за просрочие в размер на общо 153,36 лева. Върху неплатената главница в размер на 

2 000,00 лева, считано от 01.01.2021 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 –  

в несъстоятелност 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 заплатени. 

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

mailto:advokat@stefanova.bg
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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 – в несъстоятелност, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 3 608,30 лева (три хиляди 

шестстотин и осем лева и тридесет стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 153,36 лева (сто 

петдесет и три лева и тридесет и шест стотинки), представляващи: 

 137,82 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 804,15 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 15,54 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 1 804,15 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 3 608,30 лева, считано от 01.01.2021 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. „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност 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, 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 

членовете 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 - Бобов дол” ЕАД. 

 

 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)  

години. С Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е 

продължен срокът на издадената на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Лицензия № Л-094-01 от 

21.02.2001 г. с по 5 (пет) години. С Решение № И3-Л-094 от 30.10.2018 г. се изменя 

лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за „производство на електрическа енергия“ по 

отношение на дейността, за която е издадена лицензията, като добавя дейността 

„производство на топлинна енергия” и по отношение на енергийния обект – като добавя 
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съоръжения за производство на топлинна енергия; продължава срока на лицензия № Л-

094-01 от 21.02.2001 с 10 (десет) години, считано от 01.01.2020 г.; определя условията за 

осъществяване на лицензионната дейност за новия срок на лицензията. 

 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 дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 99 899 754,71 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2020 г. е в размер 

на 56 944,87 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 54 944,87 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-266/25.03.2020 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 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

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

(АПК) “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е уведомен за дължимите суми по електронна поща на 

27.03.2020 г. и на 12.11.2020 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своите 

задължения. 

 

Непогасените от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,44 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

2 174,98 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,43 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

245,18 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2020 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 56 944,87 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 2 420,16 лева. Върху неплатената главница в размер на  

общо 56 944,87 лева, считано от 01.01.2021 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 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към КЕВР  

за издадената му, изменена и с продължен срок Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“  

не са погасени.  
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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 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 56 944,87 лева (петдесет и 

шест хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки), 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,44 лева, дължима 

към 31.03.2020 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,43 лева, дължима 

към 30.11.2020 г. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 2 420,16 лева (две 

хиляди четиристотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки), представляващи: 

 2 174,98 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,44 лева; 

 245,18 лева, начислени за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 28 472,43 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 56 944,87 лева, считано от 01.01.2021 

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 – Бобов дол“ 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 дванадесета 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 

членовете 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 

„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 
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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 2020 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-861/21.10.2020 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД с 

посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Общото задължение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към 31.12.2020 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 

лева, считано от 01.01.2021 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.  

 

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 



 32 

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 общо 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляващи: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2 Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и 

пет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2021 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. „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 тринадесета 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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.14. 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. 

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, 
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съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 591 116,82 

лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2020 г. е в размер на общо 

4 325,11 лева и е получена като към постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка 

лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 325,11 лева /0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-536 от 18.06.2020 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 162,56 лева, 

дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислен лихва за просрочие в размер на 

165,20 лева за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 162,55 лева, 

дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислен лихва за просрочие в размер на 

18,62 лева за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Общото задължение на ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 31.12.2020 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на 4 325,11 лева и лихви за 

просрочие в размер на 183,82 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 325,11 лева, 

считано от 01.01.2021 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 „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 

КЕВР за издадените му 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 не са заплатени. 

 

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 „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 4 325,11 лева (четири хиляди 

триста двадесет и пет лева и единадесет стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 162,56 лева, дължима 
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към 31.03.2020 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 2 162,55 лева, дължима 

към 30.11.2020 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 183,82 лева (сто 

осемдесет и три лева и осемдесет и две стотинки), представляващи: 

 165,20 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 2 162,56 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

 18,62 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса  

за 2020 г. в размер на 2 162,55 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 4 325,11 лева, считано от 01.01.2021 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 четиринадесета 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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

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

Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия;  

2. Одобрява Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа енергия, както следва: 

3. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран 

борсов пазар на електрическа енергия да бъдат изпратени в „Държавен вестник“ за 

обнародване.  

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. за 

изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна 

енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.01.2021 г. от 

10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

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

лицата, представляващи „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 
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По т.3. 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.4. 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.5. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ АД; 

2. “КАЛИАКРА УИНД ПАУЪР“ 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.6. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД; 

2. „НЕКСТ ПАУЪР“ 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.7. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД; 

2. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” 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.8. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение “РУЖИЦА УИНД“ ЕООД; 

2. “РУЖИЦА УИНД“ 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.9. 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.10. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЩОВ“ 

АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД; 
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2. „ТЕХЕКО 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.11. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност; 

2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност 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 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 

2. “ТЕЦ – Бобов дол“ 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.13. 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.14. 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. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-35 от 05.01.2021 г. - проект на Правила за изменение и 

допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

и Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия. ; 

2. Доклад № Е-Дк-34 от 05.01.2021 г. - заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 

г. за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и 

топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД; 

3. Доклад с вх. № E-Дк-2 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН 

ЕНЕРДЖИ“ АД; 

4. Доклад с вх. № E-Дк-3 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН 

СОЛАР“ АД; 

5. Доклад с вх. № E-Дк-4 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „КАЛИАКРА 

УИНД ПАУЪР“ АД; 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-5 от 04.01.2021 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; 
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7. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ 

ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД; 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-7 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РУЖИЦА 

УИНД“ ЕООД; 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-8 от 04.01.2021 г. относно: 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-10 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за 

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

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ 

СВИЛОЗА“ АД; 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-12 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за 

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

„Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност; 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-13 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за 

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

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-14 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за 

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

„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД; 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-15 от 04.01.2021 г. - откриване на процедура за 

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

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


