ПРОТОКОЛ
№7
София, 14.01.2021 година
Днес, 14.01.2021 г. от 10:07 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, А. Иванова директор на дирекция „Природен газ“, М. Димитров – началник на отдел „Контрол и
решаване на спорове – природен газ“, 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 и проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на
топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия,
произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация – Разград“ ЕАД,
след отмяна на т. 8 от Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и
водно регулиране с влязло в сила Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен
съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила
с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело №
14595 от 2018 г.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ивайло Александров, Георги Петров, Диана Николкова,
Йовка Велчева и Надежда Иванова
2. Доклад с вх. № E-Дк-52 от 11.01.2021 г. относно комплексна планова проверка
на „Костинбродгаз” ООД за територията на община Костинброд и община Сливница.
Работна група: Милен Димитров, Мариана Сиркова, Пламен Кованджиев

София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

3. Доклад с вх. № E-Дк-51 от 11.01.2021 г. относно комплексна планова проверка
на „Комекес“ АД за територията на община Самоков.
Работна група: Милен Димитров, Росица Тодорова, Ралица Караконова
4. Доклад с вх. № E-Дк-37 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
5. Доклад с вх. № Е-Дк-38 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
6. Доклад с вх. № Е-Дк-39 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № Е-Дк-40 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕКОД“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
8. Доклад с вх. № Е-Дк-41 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕАД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
9. Доклад с вх. № Е-Дк-42 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № Е-Дк-43 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
11. Доклад с вх. № Е-Дк-44 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
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12. Доклад с вх. № Е-Дк-45 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
13. Доклад с вх. № Е-Дк-46 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД – в ликвидация.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
14. Доклад с вх. № Е-Дк-47 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПАУЪРОН“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
15. Доклад с вх. № Е-Дк-48 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова
16. Доклад с вх. № Е-Дк-49 от 06.01.2021 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова

По т.1. Комисията, след като разгледа Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на
Административен съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825
от 2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния
административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г., с което се отменя Решение №
Ц-10 от 01.07.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 8
и преписката се връща за ново произнасяне при спазване на дадените указания по
тълкуване и прилагане на закона, установи следното:
С Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г., в частта по т. 8, Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), считано от 01.07.2017 г., е утвърдила пределна цена
на топлинната енергия и е определила преференциална цена за електрическата енергия,
произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация-Разград“ ЕАД,
както следва: преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 159,54
лв./MWh, в т. ч.: индивидуални разходи за единица енергия – 121,54 лв./MWh, добавка по
чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) – 38,00 лв./MWh; еднокомпонентна цена на
топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 73,96 лв./MWh, при
ценообразуващи елементи: необходими годишни приходи – 4 503 хил. лв., в т. ч.: разходи
– 4 326 хил. лв., от които условно-постоянни – 1 517 хил. лв. и променливи – 2 809 хил.
лв.; регулаторна база на активите – 3 209 хил. лв.; норма на възвръщаемост – 5,52%,
количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16 300
MWh; количество топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 720 MWh.
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По жалба на „Топлофикация - Разград“ ЕАД, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на
Административен съд - София град (АССГ), трето отделение, 49 състав по адм. дело №
8825 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния
административен съд (ВАС) по адм. дело № 14595 от 2018 г., е отменено Решение № Ц-18
от 01.07.2017 г., в частта му по т. 8, и върната преписката на КЕВР за ново произнасяне
при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.
Видно от мотивите на решението на касационната инстанция, тричленният състав
на ВАС е споделил изводите на АССГ, че Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР е
издадено от компетентен орган, в съответствие с правомощията му, визирани в чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗЕ, при спазване на изискването за форма, при съществени нарушения на
административнопроизводствените правила и при допуснато от страна на
административния орган неправилно прилагане на материалноправните разпоредби. ВАС
е отхвърлил касационните жалби на „Топлофикация - Разград“ ЕАД и на КЕВР.
Според касационната инстанция, АССГ обосновано е приел, че съгласно
представения по делото договор „Топлофикация - Разград“ ЕАД е клиент на
газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД, но разходите които се генерират
по отношение на снабдяването чрез газоразпределителната мрежа, са значително по-ниски
от всеки друг клиент, присъединен към същата мрежа. ВАС посочва, че правилно е
прието, че влиянието на допълнителните разходи за пренос върху клиентите на
дружеството ще е в посока увеличение на цените на електрическата (с 13 %) и на
топлинната енергия (с 17 %). Съгласно Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на
топлинната енергия (НРЦТЕ), КЕВР утвърждава прогнозен размер на разходите, свързани
с лицензионната дейност, като преценява тяхната икономическа обоснованост въз основа
на представените писмени обосновки и доказателства към заявленията за утвърждаване на
цени. Икономически обоснована цена на суровина означава цена, която включва всички
присъщи на доставката разходи - разходи за закупуване, разходи за транспортиране,
разходи за товаро-разтоварни дейности, разходи за съхранение и други. ВАС се мотивира,
че в случая икономически обоснованата цената на природния газ включва цената за
закупуването му и цената за доставката му („разпределение“) до предприятието
консуматор. Разпределението е пренасянето на суровината от точка между газопреносната
и съответната газоразпределителна мрежа до потребителя - топлофикационното
предприятие. ВАС се позовава на заключението на приобщената съдебно-икономическа
експертиза, според което цената за разпределение, като част от цената на основното
гориво, е ценообразуващ елемент и следва да се включва при начисляването на разходите
за основно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия от комбинирано
производство. Невключването на присъщи разходи в утвърждаваните цени води до
непълно възстановяване на икономически обоснованите разходи и формиране на загуби за
топлофикационното предприятие.Утвърденото количество, което дружеството ще закупи
през регулаторния период е 6 440 knm3. Цената за пренос на природен газ през
газоразпределителната мрежа при равномерно потребление, утвърдена на „Овергаз
Мрежи“ АД с Решение № Ц-16 от 17.08.2017 г. на КЕВР е 99,05 лв./knm3 (до 7 000 000
м3/год.), което формира разходи за пренос за регулаторния период на стойност 637 882 лв.,
които „Топлофикация – Разград“ ЕАД ще извърши по договора си с „Овергаз Мрежи“ АД.
Влиянието на допълнителните разходи за пренос върху клиентите на дружеството е в
посока увеличение на цените.ВАС посочва, че в разпоредбата на чл. 31, т. 4 от ЗЕ
регламентира, че цените на енергийните предприятия трябва да осигуряват икономически
обоснована норма на възвръщаемост на капитала, а в приетите от КЕВР Указания за
образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано
производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ (отм.)
(Указания-НВ), глава Втора, раздел III, е предвидено, че определянето на норма на
възвращаемост на капитала е равна на средно претеглената цена на капитала (СПЦК), като
СПЦК е определената от Комисията норма на възвръщаемост на собствения капитал и
норма на възвръщаемост на привлечения капитал на дружеството, претеглена според дела
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на всеки от източниците на финансиране - съгласно т. 33 от Указания-НВ. Точка 37 от
Указания-НВ налага Комисията да определи нормата на възвръщаемост на собствения
капитал при отчитане на изискванията на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципа за осигуряване на
баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите),
макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата. В т.
38 от Указания – НВ е коментиран собственият капитал. А в т.т. 39, 40 и 41 от същите
указания са дадени насоки за изчисляване на привлечения капитал. Съгласно т. 40 и т. 41
от Указания – НВ, нормата на възвращаемост на привлечения капитал се изчислява като
средно претеглена величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното
тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал, като Комисията
определя пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на статистически
данни за пазарните ѝ величини и/или официално публикувана прогнозна информация.
По тези съображения, ВАС приема за обоснован извода за неправилно прилагане на
материалноправните разпоредби, предвид липсата на данни извършените от регулаторния
орган корекции на цените, да са в резултат от осъществен от КЕВР внимателен
фактически и правен анализ, и оценка на конкретно представената от заявителя
информация, в нарушение на изискванията на чл. 31 от ЗЕ. Касационната инстанция
посочва, че несъобразяването с нормативните условия и съдържащата се в заявлението
информация се установява и от приетото заключение на експертизата, а оттам правилно е
прието и че атакуваната част от решението влиза в противоречие и с целта на закона
съгласно чл. 2 от ЗЕ.
С оглед на изложеното, ВАС намира, че решението на АССГ е правилно, тъй като
същият е констатирал, че в оспорената част следва да бъде отменено поради съществено
нарушение на административно-производствените правила и на материалния закон.
Преписката е върната на административния орган за постановяване на ново решение при
спазване на изискванията за законосъобразност и съобразно изложените мотиви. При
повторното разглеждане на преписката КЕВР следва да спази дадените задължителни
указания по тълкуване и прилагане на закона.
Съгласно чл. 173, ал. 1 от АПК, след като отмени административния акт, съдът
решава делото по същество, когато въпросът не е предоставен на преценката на
административния орган. Извън случаите по ал. 1, както и когато актът е нищожен поради
некомпетентност или естеството му не позволява решаването на въпроса по същество,
съдът отменя административния акт и изпраща преписката на съответния компетентен
административен орган за решаване на въпроса по същество със задължителни указания
по тълкуването и прилагането на закона (чл. 173, ал. 2 от АПК). По силата на чл. 221 ал. 2
от АПК когато ВАС остави в сила първоинстанционното решение, той го мотивира, като
може да препрати и към мотивите на първоинстанционния съд. С Решение № 7309 от
11.06.2020 г. по адм. дело № 14595 от 2018 г. ВАС е оставил в сила Решение № 5714 от
10.10.2018 г. на АССГ, трето отделение, 49 състав по адм. дело № 8825 от 2017 г., като не
се е възползвал от правото си да препрати към мотивите на първоинстанционния съд. С
оглед изложеното, предвид отменителното съдебно решение и разпоредбите на АПК,
КЕВР следва да се произнесе с ново решение вместо отмененото, като спази указанията на
съда по тълкуването и прилагането на закона - материалноправните норми, действащи към
момента на постановяване на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г., в частта му по т. 8, което
налага технико-икономически анализ на фактите и обстоятелствата, релевантни към
момента на приемане на посоченото решение на КЕВР. С отмененото решение на КЕВР за
„Топлофикация – Разград“ ЕАД са определени и утвърдени цени, считано от 01.07.2017 г.,
а ценовият период, през който тези цени са прилагани, е съответно до 30.06.2018 г. При
повторното произнасяне, съответно приемане на решение от административния орган,
постановените със същото решение цени следва да бъдат приложими за посочения
период.
Във връзка с горното и след извършен технико-икономически анализ при
съобразяване на дадените от ВАС указания, цените и техните ценообразуващи
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елементи на „Топлофикация - Разград“ ЕАД за ценовия период от 01.07.2017 г. до
30.06.2018 г., са както следва:
1. Разходите за основно гориво - природен газ:
„Топлофикация - Разград“ ЕАД е клиент, присъединени към газоразпределителната
мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД. За регулаторния период 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г.
разходите за основно гориво – природен газ, на „Топлофикация - Разград“ ЕАД са
определени в размер на 3 054 хил.лв. Същите са изчислени при количество природен газ 6 440 knm3, цена на природния газ – 389,94 лв./knm3., и цена за пренос на природен газ
през газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД – 84,27 лв./knm3, съгласно
заявлението на дружеството. Включените разходи за пренос през газоразпределителната
мрежа са в размер на 543 хил.лв.
2. Норма на възвращаемост на привлечения капитал:
В съответствие с Указания-НВ дружеството е представило справка Приложение №
3 (от ценови модел справки от № 1 до № 9), от която е видно, че средната претеглена
норма на възвръщаемост на привлечения капитал на дружеството към 31.12.2016 г. е
7,00%. В горепосочената справка Приложение № 3 дружеството производител е посочило
договорените лихвени проценти и остатъчна главница, на базата на които е изчислен
общият процент. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е изчислена
съгласно т. 40 и т. 41 от Указания-НВ, като средно претеглена величина от договорените
годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на
привлечения капитал, при пределна пазарна цена на привлечения капитал 4,55%, на
основата на данни на Българската народна банка към 31.12.2016 г. (Лихвен процент и
обеми по салда по кредити в лева за сектори нефинансови предприятия). В изпълнение на
регулаторните си правомощия, Комисията има право да определя пределни нива на
определени разходи, с оглед оптимизиране на ценовите нива. Комисията следва да създава
пазарна среда, в която да приближава поведението на естествените монополисти до
пазарното такова. В тази връзка е извършена корекция на лихвата по взетите от
дружеството кредити. В резултат за дружеството възниква задължение да предоговори със
съответните си кредитори лихвените нива на взетите кредити, в съответствие с пазарните
такива. По тези съображения е прието за обосновано среднопретеглената лихва да е в
размер на 4,55%. В допълнение следва да се има предвид, че съгласно чл. 23, т. 4 от ЗЕ
при утвърждаването на цените Комисията следва да осигурява баланс между интересите
на енергийните предприятия и клиентите. В тази връзка за регулаторни цели при
определянето на ценообразуващите елементи КЕВР следва да се съобразява с пазарните
им стойности, за да не допусне ощетяване на едната или другата страна. Също така,
според т. 41 от Указания-НВ Комисията определя пределна пазарна цена на привлечения
капитал на основата на статистически данни за пазарните ѝ величини и/или официално
публикувана прогнозна информация. Отчитането на факта, че кредитите са привлечени от
дружеството в предходни периоди, когато лихвените нива са били различни и
кредитополучателите не са предоговорили лихвените проценти е в разрез с разпоредбата
на чл. 2, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 31, т. 4 от ЗЕ. Това обстоятелство демотивира
мениджмънта на дружеството да търси опции за предоговаряне на условията по
договорите за съществуващите кредити, като дори създава условия за сключването на
нови такива при непазарни нива, в т.ч. и със свързани лица, с което неоснователно през
цените на електрическата енергия би увеличило маржа си, съответно ощетило крайните
клиенти. Следва да се има предвид, че банките към настоящия момент работят в условия
на изключителна конкуренция, като в борбата си за пазарен дял рефинансират, съответно
предоговарят лихвените нива до пазарните такива по съществуващите кредити. Съгласно
чл. 31, т. 4 от ЗЕ цените на енергийните предприятия следва да осигуряват икономически
обоснована норма на възвръщаемост на капитала и именно непазарните нива на нормата
на възвръщаемост в ущърб на крайните клиенти не е в съответствие с тази норма.
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В резултат на извършените корекции с оглед спазване указанията на съда,
пределната цена на топлинната енергия и преференциалната цена на
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на
„Топлофикация-Разград“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., са както
следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 174,62 лв./MWh, в т.
ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 136,62 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 85,65 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2:
Необходими годишни приходи – 5 049 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 4 868 хил. лв., от които условно-постоянни – 1 517 хил. лв. и
променливи – 3 351 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 3 277 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,52%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16 300
MWh
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 720 MWh
Изказвания по т.1.:
Докладва И. Александров. С Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г., в частта по т. 8,
Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2017 г., е утвърдила
пределна цена на топлинната енергия и е определила преференциална цена за
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, на
„Топлофикация-Разград“ ЕАД (по описани стойности в доклада). По жалба на
„Топлофикация - Разград“ ЕАД, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на АССГ, трето
отделение, 49 състав по адм. дело № 8825 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от
11.06.2020 г. на ВАС по адм. дело № 14595 от 2018 г., е отменено Решение № Ц-18 от
01.07.2017 г., в частта му по т. 8, и върната преписката на КЕВР за ново произнасяне.
Мотивите са следните: Според касационната инстанция, АССГ обосновано е приел, че
съгласно представения по делото договор „Топлофикация - Разград“ ЕАД е клиент на
газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД, но разходите, които се генерират
по отношение на снабдяването чрез газоразпределителната мрежа, са значително по-ниски
от всеки друг клиент, присъединен към същата мрежа. Вещото лице е установило, че
цената на електрическата енергия, след отразяване на присъщите разходи за природен газ,
би трябвало да бъде повишена с 13%, а цената на топлинната енергия със 17%. Цената за
пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа при равномерно потребление,
утвърдена на „Овергаз Мрежи“ АД с Решение № Ц-16 от 17.08.2017 г. на КЕВР, е 99,05
лв./knm3. Вещото лице установява, че самото недовземане на „Топлофикация - Разград“
ЕАД е в порядъка на 637 хил. лв. за целия ценови период.
Другият мотив за връщането е нормата на възвръщаемост на привлечения капитал,
който според „Топлофикация - Разград“ ЕАД и представените доказателства е 7%, а
Комисията е използвала пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал –
4,95%. След като работната група е разгледала мотивите на съда, счита следното:
„Топлофикация - Разград“ ЕАД със своето заявление за цени предлага цена за пренос на
природен газ през газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД – 84,27 лв./knm3.
Тя е действаща към момента на утвърждаване на цените (април, май, юни). Работната
група счита, че именно това е стойността, която трябва да бъде добавена към цената на
„Булгаргаз“ ЕАД, и така да бъдат формирани необходимите приходи на „Топлофикация 7

Разград“ ЕАД. С утвърдени по този начин цени се компенсират 543 хил.лв. на
„Топлофикация - Разград“ ЕАД. Тази стойност е за топлинна и електрическа енергия.
Само за електрическа енергия от порядъка на 200 хил. лв. се компенсират чрез новите
коригирани цени.
По отношение на нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, работната
група запазва своето виждане и становище, че Комисията има право да прилага пределна
норма на възвръщаемост на привлечения капитал, която е мотивирана и аргументирана.
Представени са допълнително мотиви в доклада и проекта на решение.
И. Александров прочете:
В резултат на извършените корекции и с оглед спазване указанията на съда,
пределната цена на топлинната енергия и преференциалната цена на електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация-Разград“ ЕАД, за
периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., са както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 174,62 лв./MWh, в
т. ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 136,62 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 85,65 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2:
Необходими годишни приходи – 5 049 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 4 868 хил. лв., от които условно-постоянни – 1 517 хил. лв. и
променливи – 3 351 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 3 277 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,52%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16
300 MWh
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 720 MWh
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 33 от Закона за
енергетиката, чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на
задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с Решение №
7309 от 11.06.2020 г. на ВАС по адм. дело № 14595 от 2018 г., работната група предлага
Комисията да обсъди следните решения:
1.
Да приеме настоящия доклад;
2.
Да приеме решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната
енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по
високоефективен комбиниран начин на „Топлофикация - Разград“ ЕАД.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение, прочетен от И. Александров от името на работната група.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с
чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 33 от Закона за енергетиката, чл. 173, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на задължителните указания по
тълкуването и прилагането на закона, дадени с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на
Върховния административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г.,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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Утвърждава на „Топлофикация-Разград“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до
30.06.2018 г.:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 174,62 лв./MWh, в т.
ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 136,62 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 85,65 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2:
Необходими годишни приходи – 5 049 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 4 868 хил. лв., от които условно-постоянни – 1 517 хил. лв. и
променливи – 3 351 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 3 277 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,52%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16 300
MWh
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 720 MWh
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев,
Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно комплексна планова проверка на
„Костинбродгаз” ООД за територията на община Костинброд и община Сливница.
Със Заповед № З-Е-213 от 18.11.2020 г. на Председателя на Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е възложено на работната група да извърши
комплексна планова проверка по документи на „Костинбродгаз“ ООД на основание чл. 75,
ал. 2, във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), за изпълнение условията на
издадените лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на
природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител” на територията на община Костинброд и община
Сливница.
Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна
програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на
контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ
и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е
приложение към заповедта. Проверката обхваща периода януари 2016 г. – октомври 2020
г. Последната планова проверка е извършена през 2015 г.
„Костинбродгаз” ООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 131321489, със
седалище и адрес на управление: област София, община Костинброд, гр. Костинброд
2232, Птицекомбинат. Капиталът на „Костинбродгаз” ООД е в размер на 355 300 лв.
Съдружници са: „Джиев” АД, с 200 400 лв., „Еврогазкомпания” ООД, с 30 500 лв., Мариян
Стоянов Петров с 62 200 лв. и Тодорка Рашкова Иванова с 62 200 лв.
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Предметът на дейност на дружеството е инвестиране, изгpaждaнe, eкcплoaтaция и
пoддъpжaнe на гaзopaзпpeдeлитeлнaтa мpeжa в oбeкти и cъopъжeния, cвъpзaни c
изпoлзвaнeтo, paзпpeдeлeниeтo и пpoдaжбaтa нa пpиpoдeн газ.
Управител на дружеството е Михаил Богданов Цветков.
Проверката беше извършена по документи в периода 24.11.2020 г. – 30.11.2020 г.
В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с
изпълнението на лицензионните задължения и показателите на бизнес план за периода
2016 - 2020 г., одобрен с решение № БП - 55 от 29.08.2016 г. и актуализиран бизнес план,
одобрен с решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г.
Проверката обхваща условията на лицензиите, както следва:
І. Срок на лицензиите
„Костинбродгаз” ООД притежава следните лицензии: № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за
дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Костинброд и
община Сливница. С решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. към лицензионната територия
на дружеството е присъединена територията на община Сливница.
Лицензиите са със срок до 25.09.2041 г.
ІІ. Непрехвърляемост на лицензията
Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори
да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват
отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При
сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да представи
копие от тях в едномесечен срок от подписването им.
Дружеството няма сключени договори с трети лица за изпълнение на отделни части от
лицензионната дейност или други свързани с нея дейности от негово име и за негова
сметка.
ІІІ. Специални условия
1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община
Костинброд
В проверяваната лицензионна територия „Костинбродгаз“ ООД е изградило
газоразпределителна мрежа (ГРМ) в град Костинброд, с. Голяновци, с. Петърч и в
землището на с. Опицвет. Няма изградена мрежа на територията на община Сливница,
която е присъединена към лицензионната територия на дружеството през 2020 г.
Дружеството е представило данни за изградена ГРМ, както следва:
Изградена мрежа /л. м./
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2016
3 056
2 748 -308
90%
2017
4 889
5 524
635
113%
2018
4 289
6 500 2 211
152%
2019
4 710
4 742
32
101%
Изградената мрежа през 2020 г., до м. октомври, е 13 000 л.м.
2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата
За периода на проверката от ДНСК са издадени 2 бр. разрешения през 2019 г. за
ползване на нови участъци от ГРМ на дружеството в с. Голяновци и землището на с.
Опицвет.
В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата
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в съответствие с нормативните изисквания и по начин, осигуряващ непрекъснатост,
надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на
технологичните разходи и във връзка с оперативното управление и контрола на ГРМ, са
разработени следните инструкции:
- Инструкция за оперативно управление и контрол на ГРМ;
- Инструкция по техника на безопасност и пожарна безопасност при ремонтни
работи по разпределителните газопроводи и отклонения до консуматорите;
- Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации и уреди работещи с
природен газ.
„Костинбродгаз“ ООД води редовно ревизионни книги за надзорните съоръжения.
Представени са ревизионни книги на: разпределителни газопроводи, газопроводни
отклонения и газорегулиращи и измервателни табла.
Дружеството води регистър на аварийните прекъсвания, който съдържа: дата и час
на аварията, адрес на обекта, продължителност на аварията.
За периода на проверката има отбелязани аварийни прекъсвания, както следва: 2016
г. – 13 бр., 2017 г. – 4 бр.; 2018 г. – 5 бр.; 2019 г. – 9 бр.; до м. октомври 2020 г. – 6 бр.
Съгласно представената справка от дружеството, максималният срок за отстраняване на
прекъсване е 63 мин, което е под нормативно регламентираната в чл. 73, ал. 3 от ЗЕ
продължителност на прекъсванията до 48 часа.
Дружеството води регистър на плановите прекъсвания по ГРМ, който съдържа: дата
и час на прекъсването, причина, времетраене.
За периода на проверката има отбелязано едно планово прекъсване през 2019 г. с
продължителност 3 ч. и 30 мин. Битовите клиенти не са засегнати от прекъсването, а
всички небитови клиенти са уведомени писмено.
Природният газ в ГРМ на „Костинбродгаз” ООД се одорира, като дружеството
контролира концентрацията на одоранта, за което е представило протокол с резултатите
от извършени измервания с одорант метър.
Списъкът с необходимите материални запаси и резервни части, необходими за
функциониране на мрежата е утвърден от управителя на дружеството.
„Костинбродгаз“ ООД разполага с два аварийни автомобила.
На работниците и служителите на „Костинбродгаз“ ООД се провежда периодичен и
извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Дружеството е разработило Вътрешен авариен план, утвърден от управителя на
„Костинбродгаз“ ООД.
Във връзка с осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на служителите
на дружеството, „Костинбродгаз“ ООД е разработило правилник за осигуряване на
безопасни условия на труд, утвърден от управителя. Има подписан договор със служба по
трудова медицина – „Медика” ЕООД.
3. Отношения с клиентите на природен газ
Дружеството разполага с център за работа с потребители на адрес ул. „Ломско шосе“
№ 17.
Дружеството изпълнява изискването на чл. 38б, ал. 2 от Закона за енергетиката, като
осигурява на клиентите следните методи на плащане - плащане на каса в центъра за
работа с клиенти и по банков път.
Дружеството е предоставило информация на своята интернет страница за
процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не
дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си, съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 2
от ЗЕ.
Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната
мрежа на „Костинбродгаз” ООД, Общи условия на договорите за снабдяване с природен
газ от краен снабдител на „Костинбродгаз” ООД и Правилата за работа с потребителите на
природен газ, както и утвърдените от КЕВР цени на „Костинбродгаз“ ООД, са
11

публикувани на интернет страницата на дружеството.
„Костинбродгаз“ ООД има телефон за работа с клиенти, който е обявен на интернет
страницата на дружеството. Публикувани са и аварийни телефони.
4. Качество на услугите
Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено
снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение
той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на
дейността.
Организационната структура включва: Управител; Направление „Експлоатация“
Ръководител ГРМ; Офис мениджър и мениджър човешки ресурси; Направление „Сервиз и
поддръжка“; Направление „Финанси“ гл. счетоводител; инженер ГРМ; техници по
експлоатация; специалист по ремонт и поддръжка; счетоводители, отчетници
измервателни уреди. Според представеното поименно щатно разписание, в
„Костинбродгаз“ ООД работят общо 7 бр. служители.
„Костинбродгаз“ ООД работи съгласно утвърдени от управителя на дружеството
„Показатели за качество на газоснабдяването“, които съответстват на приетите от
Комисията Показатели за качество.
Съгласно условията на лицензиите, лицензиантът е длъжен да въведе и поддържа
система за приемане и обработка на жалби на клиенти. Дружеството поддържа регистър
на постъпилите жалби, като е предоставило справка за жалбите за периода на проверката.
За 2016 г. е регистрирана една жалба, която е разгледана от дружеството и е
удовлетворена. За останалите години от периода на проверката не са постъпвали жалби.
„Костинбродгаз“ ООД не е въвело Системата за управление на качеството (СУК),
като в тази връзка е направено задължително предписание на дружеството в констативния
протокол от проверката.
5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата
Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на
„Костинбродгаз“ ООД, е представена справка за подадени заявления за присъединяване от
стопански и битови клиенти по години за проверяваната територия, както следва:
Подадени
Сключени
Мотивирани
Реално направени
заявления за
договори за
откази
присъединявания
присъединяване
присъединяване
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
3
61
0
0
2
43
2
43
2017
1
166
0
0
1
123
1
123
2018
2
311
0
0
3
178
3
178
2019
2
182
0
0
2
179
2
179
до 10.2020
3
579
0
0
2
258
2
258
година

Разликата между броя на подадени заявления и сключените договори за
присъединяване за съответната година се дължи на обстоятелството, че част от
заявителите впоследствие са се отказали и не са сключили договор. В някои от случаите
договор за присъединяване се сключва през следващата година.
За периода януари 2016 г. – октомври 2020 г. „Костинбродгаз“ ООД не е издавало
откази за присъединяване по подадени заявления за присъединяване.
Дружеството присъединява клиентите си в сроковете на договорите за
присъединяване.
В изпълнение на изискванията на чл. 35 от Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за
присъединяване към газопреносните и газоразпределителните (Наредба № 4) мрежи
„Костинбродгаз“ ООД е създало досиета на присъединените към ГРМ стопански и битови
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клиенти. Проверени са досиета с документите за присъединяване за всяка от годините на
проверка – по 2 бр. стопански и по 5 бр. на битови клиенти.
Досиетата съдържат: заявление за присъединяване към ГРМ; съгласие за
присъединяване с условията по присъединяване; договор за присъединяване; договор за
доставка на природен газ за стопански или съответно битови потребители. В
представените от „Костинбродгаз“ ООД досиета с документи за присъединяване се
установи, че в издаваните от дружеството съгласия за присъединяване не е отбелязана
точка за присъединяване, като не е спазен чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4. В тази връзка
в констативния протокол от проверката е дадено задължително предписание на
дружеството за спазване на посоченото задължение.
6. Непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на клиентите
Съгласно издадената на „Костинбродгаз“ ООД лицензия за снабдяване с природен
газ от краен снабдител, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и
качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За нуждите на
снабдяването с природен газ на своите клиенти, лицензиантът е сключил следните
договори:
- договор № 398 – 191 от 29.09.2015 г. за доставка на природен газ, сключен с
„Булгаргаз“ ЕАД, за срок от 01.01.2016 г. до 01.01.2019 г.;
- договор № 398 – 191 от 28.06.2019 г. за доставка на природен газ на изходен пункт
на газопреносната мрежа, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, за срок от 01.01.2019 г. до
01.01.2020 г.; допълнително споразумение № 1 към договор № 398 – 191 от 28.06.2019 г.
за срок от 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г.;
- договор № 398 – 192 от 27.09.2018 г. за доставка на природен газ на входен пункт
на газопреносната мрежа, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, със срок от 01.01.2019 г. до
01.01.2020 г.;
- договор за предоставяне на услуги за достъп, пренос и балансиране на природен газ
за срок до 01.10.2020 г., сключен с „Екос 17“ ООД на 25.10.2019 г.
- договор от 31.12.2019 г. за покупко-продажба на природен газ, сключен с „Екос 17“
ООД; допълнително споразумение № 1 към договор от 31.12.2019 г., за срок от 01.01.2020
г. до 31.01.2020 г.; допълнително споразумение № 2 към договор от 31.12.2019 г. за срок
от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.; допълнително споразумение № 3 към договор от
31.12.2019 г. за срок от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.
От предоставените документи и справки се установи, че дружеството договорно е
обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител и е подсигурило
необходимите количества природен газ за снабдяване на крайните клиенти за периода на
проверката.
За периода на проверката „Костинбродгаз“ ООД не е сключвало договори за
ползване на газопроводи, присъединени към газопреносната мрежа, за нуждите на
разпределението на природен газ, съгласно чл. 197, ал. 9 от ЗЕ.
7. Финансова обезпеченост
Според представената от „Костинбродгаз“ ООД справка на събираемостта на
вземанията от клиенти за периода на проверката, процентът на събираемост от битовите и
стопанските клиенти е над 93%.
За проверявания период дружеството посочва, че няма натрупани задължения.
8. Измерване на природния газ
„Костинбродгаз” ООД поддържа регистър на монтираните средства за търговско
измерване (СТИ), собственост на дружеството, който съдържа следната информация: тип
на СТИ, номер на СТИ и година на производство, адрес, име на абонат, номер на табло,
дата на последваща метрологична проверка.
Отчитането на СТИ се прави в последния ден на месеца.
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9. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове
За периода на проверката „Костинбродгаз“ ООД работи по бизнес план за периода
2016 – 2020 г., одобрен с решение № БП – 55 от 29.08.2016 г. и актуализиран бизнес план,
одобрен с решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. Дружеството е представило следните
данни за изпълнение на горепосочените бизнес планове за годините, обхванати от
проверката:
година
2016
2017
2018
2019

Направени инвестиции /хил. лв./
бизнес план
отчет
разлика
343
150
-193
415
412
-3
375
387
12
439
460
21

изпълнение %
44%
99%
103%
105%

Направените инвестиции през 2020 г., до м. октомври, са в размер на 1300 хил. лв.
Разпределени и снабдени количества природен газ /хил. м3/
година
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
8 628
660
5 422
733
-3 206
73
63%
111%
2017
9 291
728
5 496
888
-3 795
160
59%
122%
2018
9 379
840
5 854
1 141
-3 525
301
62%
136%
2019
9 457
1 019
5 793
1 359
-3 664
340
61%
133%
Разпределените и снабдени количества природен газ до м. октомври 2020 г. са
съответно: за стопански клиенти - 4300 хил. м3 и битови клиенти - 1160 хил. м3.

година
2016
2017
2018
2019

Общ брой клиенти (с натрупване)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
68
509
68
499
0
-10
100%
98%
73
575
69
627
-4
52
95%
109%
81
681
77
852
-4
171
95%
125%
90
851
77
1 041
-13
190
86%
122%

Към м. октомври 2020 г. присъединените клиенти към ГРМ на „Костинбродгаз“
ООД, са 72 бр. стопански и 1301 бр. битови.
По отношение на изпълнението на показателите в одобрените на дружеството бизнес
планове за проверявания период, „Костинбродгаз“ ООД посочва, че причина за
неизпълнение на инвестиционната програма за 2016 г. е свързана до голяма степен с
административните трудности, които среща дружеството при приемането на вече
изградената мрежа.
Неизпълнението на бизнес плана по отношение на брой клиенти и разпределени и
снабдени количества за стопанските клиенти се дължи на факта, че промишлените
потребители непрекъснато намаляват производствата си или прекратяват дейността си
заради фалити, както и поради липса на нови промишлени предприятия на територията на
община Костинброд. От друга страна интересът на битовите клиенти към газификация е
над очаквания.
10. Застраховки
Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на застраховки за
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проверявания период. В хода на проверката са предоставени полиците за задължителните,
съгласно условията на лицензиите, „имуществена застраховка“ и „обща гражданска
отговорност към трети лица“.
11. Разделно счетоводство и цени
От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че
дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.
От проверените фактури за доставени количества природен газ за периода на
проверката се установи, че прилаганите от дружеството цени съответстват на утвърдените
цени с Решение № Ц – 36 от 30.09.2016 г. и Решение № Ц – 24 от 18.10.2017 г. на КЕВР.
Във фактурите са посочени отделните компоненти, формиращи крайната цена:
природен газ, пренос по газопреносната мрежа, капацитетни продукти, разпределение по
ГРМ и снабдяване по ГРМ.
От проверените фактури за присъединяване към ГРМ се установи, че прилаганите от
дружеството цени за присъединяване съответстват на утвърдените с Решение № Ц – 36 от
30.09.2016 г. на КЕВР.
Дружеството изпълнява задължението си по чл. 40 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г.
за регулиране на цените на природния газ да публикува на интернет страницата си
утвърдените му цени.
Дружеството предлага следните допълнителни услуги: спиране и възстановяване на
спряно газоподаване на нередовни абонати.
Дружеството изпълнява изискванията за предоставяне на своите клиенти на
необходимата информация във фактурите и на интернет страницата си, съгласно чл. 38б
от ЗЕ.
12. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията –
годишна отчетна информация
В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на
Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата
информация в срок.
Ежегодно е представяна годишна отчетна информация за дейността на дружеството
за периода 2017 г. – 2019 г.
13. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от
мрежата
С решение № Р- 301 от 05.12.2019 г. КЕВР е разрешила на „Костинбродгаз“ ООД да
сключи с „Обединена българска банка“ АД договор за банков кредит, договор за
учредяване на особен залог върху търговското предприятие и договор за финансово
обезпечение чрез залог върху вземания. Дружеството е предоставило информация, според
която кредитът е усвоен в размер от 2 435 000 лв., като остатъкът за усвояване до края на
2020 г. е в размер на 565 хил. лв. С част от този кредит е рефинансиран Договор № MS1600182/09.09.2016 г. за банков кредит „Малки и средни предприятия“, който е изцяло
погасен. От предоставената от „Костинбродгаз“ ООД информация е видно, че главниците
и лихвите по инвестиционния банков кредит се погасяват редовно на сезонен принцип. В
летните месеци се погасяват по 25 000 лева на месец от главницата и съответните лихви, а
в зимните месеци - по 57 000 лв. на месец и съответните лихви. Към 18.09.2020 г. са
изплатени 353 000 лв. по главница и 43 486 лв. лихви, а към 30.09.2020 г. кредитът е с
остатъчен дълг от 2 647 000 лв.
С Решение № Р – 322 от 19.11.2020 г. КЕВР е разрешила на „Костинбродгаз“ ООД да
сключи договор за банков кредит с „Обединена Българска Банка“ АД, договор за
учредяване на особен залог върху търговско предприятие и договор за финансово
обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза на „Обединена Българска
Банка“ АД.
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14. Такси – Дружеството е заплатило в срок дължимите лицензионни такси за
периода 2016 - 2020 г.
ІV. Заключение
В резултат на извършената планова проверка се установи:
„Костинбродгаз“ ООД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Костинброд и община Сливница, в съответствие с
техните условия.
Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството
и привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните
задължения, в констативния протокол от проверката са дадени следните задължителни
предписания:
1. „Костинбродгаз“ ООД да започне процедура по въвеждане на система за
управление на качеството на лицензионната дейност ISO 9001, съгласно т. 3.4.4. от
лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на
природен газ” и т. 3.7.3. от лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за „снабдяване с
природен газ от краен снабдител”.
2. „Костинбродгаз“ ООД да спазва чл. 34, ал. 1, т. 1, предл. 3 от Наредба № 4 от 5
ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи,
като към съгласията за присъединяване на клиенти да прилага скица с определената точка
(местоположение) на присъединяване.
На основание чл. 80, ал. 5 от Закона за енергетиката, в срок от една седмица след
изтичане на три месеца от връчването на констативния протокол от проверката
„Костинбродгаз“ ООД следва да представи в КЕВР информация за изпълнението на
направените предписания по т. 1 и т. 2, като приложи съответни доказателства.
Констативният протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на
17.12.2020 г. „Костинбродгаз“ ООД не е направило възражения по констативния
протокол.
Изказвания по т.2.:
Докладва М. Сиркова. Със Заповед на Председателя е възложено на работната
група да извърши комплексна планова проверка на „Костинбродгаз“ ООД за изпълнение
условията на издадените лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител” на територията на община Костинброд и община
Сливница. Проверката е извършена по документи и обхваща периода януари 2016 г. –
октомври 2020 г. За резултатите от извършената проверка е съставен и връчен
Констативен протокол. „Костинбродгаз“ ООД е изградило газоразпределителна мрежа в
гр. Костинброд, с. Голяновци, с. Петърч и в землището на с. Опицвет. Предстои
изграждане на мрежа на територията на община Сливница, която е присъединена към
лицензионната територия на дружеството през 2020 г. За периода на проверката
„Костинбродгаз“ ООД не е издавало откази за присъединяване по подадени заявления за
присъединяване. Към м. октомври 2020 г. присъединените клиенти към ГРМ на
„Костинбродгаз“ ООД са 72 бр. стопански и 1301 бр. битови.
В резултат на проверката е установено, че „Костинбродгаз“ ООД изпълнява
задълженията по издадените му лицензии в съответствие с техните изисквания. Предвид
констатациите и с оглед подобряване работата на дружеството и привеждане на дейността
му в максимална степен в съответствие с лицензионните задължения, в констативния
протокол от проверката са дадени две задължителни предписания:
1.
„Костинбродгаз“ ООД да започне процедура по въвеждане на система за
управление на качеството на лицензионната дейност съгласно изискванията на двете
16

лицензии.
2.
„Костинбродгаз“ ООД да спазва чл. 34 от Наредбата за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните мрежи, като към съгласията за присъединяване
на клиенти да прилага скица с определената точка на присъединяване.
На основание чл. 80, ал. 5 от Закона за енергетиката, в срок от една седмица след
изтичане на три месеца от връчването на констативния протокол, „Костинбродгаз“ ООД
следва да представи в КЕВР информация за изпълнението на направените предписания.
Предвид изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за
осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да вземе
решение, с което да приеме доклада на работната група относно проверката.
И. Н Иванов след като установи, че няма допълнения и изказвания, подложи на
гласуване проекта на решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за
осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги, Комисията
Р Е Ш И:
Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на
„Костинбродгаз” ООД за територията на община Костинброд и община Сливница.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев,
Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно комплексна планова проверка на
„Комекес“ АД за територията на община Самоков.
Със Заповед № З-Е-212 от 18.11.2020 г. на Председателя на Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1
от Закона за енергетиката (ЗЕ) и График за извършване на планови проверки през 2020 г.
на енергийни дружества в сектор „Природен газ“, е възложено на работна група да
извърши комплексна планова проверка на „Комекес“ АД за изпълнение условията на
издадените лицензии: № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на
природен газ“ и № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от
краен снабдител“ за територията на община Самоков.
Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна
програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на
контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ
и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е
приложение към заповедта. Проверката обхваща периода януари 2017 – октомври 2020 г.
Последната планова проверка на дружеството е извършена през 2016 г.

17

„Комекес“ АД е акционерно дружество, ЕИК 030400185, със седалище и адрес на
управление: област София, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Авксентий Велешки“ № 6.
Предметът на дейност на дружеството е разпределение на природен газ на
територията на община Самоков.
Дружеството се представлява от Петър Николов Георгиев.
Капиталът на „Комекес“ АД е в размер на 810 000 лв.
Проверката беше извършена по документи в периода 24.11.2020 г. – 30.11.2020 г.
В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с
изпълнението на лицензионните задължения и показателите на бизнес план за периода
2014 – 2018 г., одобрен с решение № БП – 60 от 06.10.2015 г. и бизнес план за периода
2019 г. – 2023 г., одобрен с решение № БП – 2 от 11.02.2019 г., за годините, обхванати от
проверката.
Проверката обхваща условията на лицензиите, както следва:
І. Срок на лицензиите
„Комекес“ АД притежава следните лицензии: № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за
дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Самоков.
Лицензиите са със срок до 17.12.2039 г.
ІІ. Непрехвърляемост на лицензията
Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори
да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват
отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При
сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да представи
копие от тях в едномесечен срок от подписването им.
„Комекес“ АД не е сключвало договори с трети лица за изпълнение на отделни части
от лицензионната дейност за периода на проверката.
ІІІ. Специални условия
1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община
Самоков.
„Комекес“ АД е изградило газоразпределителна мрежа (ГРМ) в гр. Самоков, к.к.
„Боровец“ и с. Продановци. ГРМ в гр. Самоков и к.к. Боровец са свързани помежду си и са
присъединени, чрез разпределителен газапровод към газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз“ ЕАД в АГРС Самоков. ГРМ в с. Продановци е локална, като природния
газ до нея се доставя чрез виртуален газопровод.
Дружеството е представило данни за изградена ГРМ за периода на проверката, както
следва:
Изградена мрежа /л. м./
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2017
17 891
9259 -8632
51,75%
2018
32 618
10 005 -22 613
30,67%
2019
7340
4178 -3162
56,92%
Изградената мрежа през 2020 г., до м. октомври, е 2880 л. м.
2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата
За периода на проверката са издадени 2 бр. разрешения за ползване на нови участъци
от ГРМ на дружеството за град Самоков от Дирекция за национален строителен надзор,
както следва: за 2017 г. – 1 бр. и за 2019 г. – 1 бр.
В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата
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в съответствие с нормативните изисквания и по начин, осигуряващ непрекъснатост,
надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на
технологичните разходи и във връзка с оперативното управление и контрола на ГРМ,
дружеството е разработило „Инструкция за експлоатация на разпределителен газопровод
и отклонения на „Комекес“ АД – гр. Самоков“.
Проверени са ревизионни книги на: разпределителен газопровод – 5 бр.;
газопроводно отклонение – 3 бр. и газорегулаторно и измервателно табло – 3 бр.
Служители на „Комекес“ АД извършват обходи на газоразпределителната мрежа,
като отразяват резултатите от проверките в протоколи за извършени обходи. Представени
са 12 бр. технологични карти за преглед на ГРМ за периода на проверката и графици за
метрологична проверка на средствата за търговско измерване.
Дружеството води регистър на аварийните прекъсвания в подаването на природен
газ към клиентите по години, който съдържа: име на потребител, адрес, ден и час на
прекъсването, ден и час на възстановяването, продължителност, описание на аварията,
причина за аварията.
За периода на проверката има отбелязани аварийни прекъсвания, както следва: 2017
г. – 4 бр.; 2018 г. – 3 бр.; 2019 г. – 1 бр.; до м. юни 2020 г. – няма. Основните причини за
аварийните прекъсвания, посочени от дружеството, са: строително-монтажни работи и
ударено газово съоръжение при ПТП. Съгласно представената справка от дружеството,
най-продължителното аварийно прекъсване е 1 час и 15 мин., което е под нормативно
регламентираната в чл. 73, ал. 3 от ЗЕ продължителност на прекъсванията до 48 часа.
Дружеството води регистър на плановите прекъсвания в подаването на природен газ
към клиентите по години, който съдържа: име на потребител, адрес, ден и час на
прекъсването, ден и час на възстановяването, продължителност, тип на извършвания
ремонт, планирана дата на следващо прекъсване.
За периода на проверката има отбелязани планови прекъсвания, както следва: 2017 г.
– 24 бр.; 2018 г. – 20 бр.; 2019 г. – 3 бр.; до м. октомври 2020 г. – 3 бр. Плановите
прекъсвания са свързани с изпитване на якост и плътност и профилактика/ремонтни
дейности от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Най-продължителното планово прекъсване свързано с
изпитване е 3 дни и произтича от дейности на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Дружеството е представило уведомително писмо до неговите клиенти, с което ги
уведомява за преустановяване на подаването на природен газ съгласно чл. 24, ал. 1 от
общите условия за продажба на природен газ за битови нужди от „Комекес“ АД за
територията на община Самоков и чл. 40, ал. 1 от общите условия за продажба на
природен газ за стопански нужди от „Комекес“ АД за територията на община Самоков.
„Комекес“ АД извършва одориране на природния газ в ГРМ за проверяваната
територия. Измерването на количеството одорант в природния газ се извършва
автоматично веднъж на три месеца в най-отдалечени точки по ГРМ на дружеството.
Представени са 2 бр. протоколи от измерването на количествата одорант.
На работниците и служителите на „Комекес“ АД се провежда встъпителен и
периодичен инструктаж на работното място, видно от представените копия на книги за
провеждане на инструктажите.
Дружеството е разработило „Авариен план на газоразпределително дружество
„Комекес“ АД“, утвърден от изпълнителния директор.
Дружеството е представило списък с материали и оборудване, включително
резервни части, необходими за функционирането на ГРМ, които по информация на
дружеството се съхраняват на склад с адрес: гр. Самоков, ул. „Преспа“ № 18 – на
територията на завод „Самел 90“ АД. Лицензираната територия се обслужва от 2 бр.
аварийни автомобила, като при необходимост има възможност да се включат още 5 бр.
автомобили на „Комекес“ АД. Представен е списък на съоръженията, машините и
техническите средства. Диспечерският център на дружеството се намира в гр. Самоков,
ул. „Авксентий Велешки“ № 6. Дружеството разполага с денонощен авариен телефонен
номер – 0722/66 880.
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Във връзка с осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на служителите
на дружеството, „Комекес“ АД е разработило програма за здравословни и безопасни
условия на труд, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството. В тази връзка са
предоставени следните документи: „Програма за провеждане на ежегодно обучение по
безопасност и здраве при работа на длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ и лицата
определени от работодателя да провеждат инструктаж по безопасност и здраве при работа
– 2020 г.“; Дружеството е сключило със служба по трудова медицина Договор №
105ТМ114Д от 08.01.2010 г. и анекс към него от 07.01.2020 г. с „Медика Протект“ при „Ем
Ви Инс Консулт“ ЕООД София за продължаване на срока на договора до 08.01.2021 г.
3. Отношения с клиентите на природен газ
Дружеството разполага с център за работа с клиенти с адрес: гр. Самоков, ул.
„Авксентий Велишки“ № 6, тел. 0722/66 880.
Общите условия на договорите за продажба на природен газ и Правилата за работа с
потребителите на дружеството са на разположение на клиентите в офиса на дружеството.
Дружеството изпълнява изискването на чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ, като осигурява на
клиентите следните методи на плащане по следните начини:
- заплащане на каса в офиса на дружеството – в брой или чрез пост-терминал;
- директен дебит – предоставено съгласие от клиента за теглене на суми от банковата
му сметка за погасяване на сметки за газ;
- банкови сметки, по които клиента може сам да нареди плащане на сметка за газ.
В офиса на „Комекес“ АД е налична информация за процедурата за смяна на
доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни
плащания при смяна на доставчика си, съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.
4. Качество на услугите
Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено
снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение
той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на
дейността.
Организационната структура на дружеството включва: общо събрание на
акционерите; съвет на директорите; дирекция „Разпределение“; дирекция „Снабдяване“;
отдел „Проучване и проектиране“; отдел „Експлоатация ГРМ“; отдел „Диспечиране,
отчитане, СТИ“; отдел „Маркетинг и работа с клиенти“. Съгласно актуалното щатно
разписание на дружеството, утвърдено от изпълнителния директор, броят на служителите
за лицензионната територия е 30 и включва следните длъжности: председател на Съвета
на директорите (изпълнителен директор); член на Съвета на директорите; ръководител
направление; специалист СМР по ГРМ; специалист поддръжка ГРМ; заварчик стомана;
заварчик полиетилен;електротехник; главен експерт ГРМ; експерт ГРМ; инженер ГРМ;
главен експерт СТИ; специалист СТИ; главен експерт маркетинг; експерт маркетинг;
специалист маркетинг; юрисконсулт; икономист; деловодител; отчетник; касиер.
„Комекес“ АД работи съгласно утвърдени от изпълнителния директор „Показатели
за качество на газоснабдяването“, които съответстват на утвърдените от Комисията
Показатели за качество.
Съгласно условията на издадените на дружеството лицензии, лицензиантът е длъжен
да въведе и поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиенти. Дружеството
води регистър на жалбите по години. За периода на проверката в „Комекес“ АД са
получени жалби от клиенти, както следва: 2017 г. – 7 бр. жалби от битови клиенти; 2018 г.
– няма подадени жалби; 2019 г. – 3 бр. жалби от битови клиенти и една жалба от
стопански клиент; до м. октомври 2020 г. – няма подадени жалби.
Жалбите от клиенти на „Комекес“ АД за 2017 г. са свързани с: висока сметка за
потребление на природен газ; преместване на ГРИТ; външна сградна инсталация; шум от
котел. Шест от подадените жалби са основателни и са удовлетворени, а една е
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неоснователна и съответно неудовлетворена.
Жалбите от клиенти на „Комекес“ АД за 2019 г. са общо 4 бр. – три от битови
клиенти и една от стопански клиент и са свързани с: нарушена асфалтова настилка; липса
на изградена ГРМ. Три от жалбите са основателни и удовлетворени, а една е
неоснователна и съответно неудовлетворена.
Дружеството е въвело и поддържа Система за управление на качеството (СУК) ISO
9001. Предоставен е валиден сертификат за качество.
5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата
Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на
„Комекес“ АД, е представена справка за подадени заявления за присъединяване от
стопански и битови клиенти по години за проверяваната територия, както следва:
Подадени заявления
за присъединяване

година

Сключени договори за
присъединяване

Откази

Реално направени
присъединявания

стопански

битови

стопански

битови

стопански

битови

стопански

битови

3
4
6
3

237
493
490
258

0
0
0
0

0
0
0
0

3
4
6
3

237
493
490
258

2
5
2
1

236
447
503
259

2017
2018
2019
до 10.2020

Броят на клиентите присъединени и съответно неприсъединени към ГРМ след срока
на договора за присъединяване е посочен в таблицата:

година

2017
2018
2019
до 10.2020

Присъединени клиенти след
срока на договора за
присъединяване*

Неприсъединени клиенти след срока на
договора за присъединяване

стопански

битови

стопански

битови

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
1

Причините, поради които присъединяванията не са извършени или са извършени
извън сроковете на договорите, посочени от дружеството, са:
- за 2019 г., Румен Дамянов – битов клиент е присъединен след изтичане срока на
договора за присъединяване, поради забавяне при изграждането на ГРМ до имота.
Обектът е присъединен на 01.11.2020 г.
- за 2020 г., Василка Рашкова – битов клиент не е присъединена, поради
неизпълнение на условията за присъединяване от страна на клиента.
В изпълнение на изискванията на чл. 35 от Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за
присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)
„Комекес“ АД е създало досиета на присъединените към ГРМ стопански и битови
клиенти. Проверени са досиета с документите за присъединяване за всяка от годините на
проверка – 7 бр. стопански и по 20 бр. на битови клиенти.
Досиетата съдържат: заявление за присъединяване към ГРМ; становище за
присъединяване с отбелязана точка на присъединяване; договор за присъединяване към
ГРМ. Досиетата се поддържат съгласно чл. 35 от Наредба № 4.
6. Непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на клиентите
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Съгласно издадената на „Комекес“ АД лицензия за дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато,
сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За нуждите на
снабдяването с природен газ на крайни клиенти, за периода на проверката, лицензиантът
има сключени следните договори с „Булгаргаз“ ЕАД:
- договор № 26 - 2013 от 10.05.2015 г. за доставка на природен газ за изходен пункт
на газопреносната мрежа по регулирана цена за срок от януари 2016 г. до януари 2019 г.;
- договор № 26 - 191 от 31.08.2018 г. за доставка на природен газ за изходен пункт на
газопреносната мрежа по регулирана цена за срок от януари 2019 г. до януари 2020 г.;
допълнително споразумение № 2 от 25.06.2019 г. към Договор № 26-191 за доставка на
природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа;
- договор № 26 - 214 от 02.07.2020 г. за доставка на природен газ за изходен пункт на
газопреносната мрежа по регулирана цена за срок от януари 2021 г. до януари 2022 г.;
- договор № 26 – 216 от 02.07.2020 г. за покупко-продажба на природен газ на
анонимния краткосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД.
От „Булгаргаз“ ЕАД са закупени следните количества природен газ: за 2017 г. – 10
029,779 хил. м3, за 2018 – 104 039,082 МВтч, за 2019 г. - 110 217,541 МВтч и за 2020 г. до
м. октомври - 78 288,25 МВтч.
През 2020 г., за да се избегне преустановяване на доставките на природен газ за
клиентите, вследствие на преустановения пренос на природен газ от „Булгартрансгаз“
ЕАД до АГРС „Самоков“, поради извършване на ремонтни дейности, дружеството е
закупило компресиран природен газ от „М-газ“ ЕООД - 269,942 МВтч и „Енемона Екогаз“
ООД - 24,476 МВтч, които са подавани в ГРМ на дружеството чрез площадка за
декомпресиране, собственост на „Комекес“ АД, която се намира на територията на завод
„Самел 90“ в гр. Самоков и е свързана с ГРМ на дружеството. За ГРМ в с. Продановци се
доставя компресиран природен газ, който се компресира от метан станция, собственост на
„Автометан“ АД. Метанстанцията на „Автометан“ АД е присъединена към ГРМ на
„Комекес“ АД в гр. Самоков.
От предоставените документи и справки се установи, че дружеството договорно е
обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител и е подсигурило
необходимите количества природен газ за снабдяване на крайните клиенти за периода на
проверката.
„Комекес“ АД не е сключвало договори за ползване на газопроводи, присъединени
към газопреносната мрежа, за нуждите на разпределението на природен газ, съгласно чл.
197, ал. 9 от ЗЕ.
7. Финансова обезпеченост
Дружеството е представило справка на събираемостта на вземанията от клиенти за
периода на проверката, според която процентът на събираемост по години е, както следва:
- за 2017 г. – 90,88%;
- за 2018 г. – 86,45%;
- за 2019 г. – 92,79%;
- до 31.10.2020 г. – 99,90%.
8. Измерване на природния газ
„Комекес“ АД поддържа електронен регистър на монтираните СТИ, собственост на
дружеството, който съдържа информация за: потребителя; бр. разходомери; капацитет;
налягане на вход; налягане на изход; присъединяване; разходомери тип; година на
производство; година на пуск; група потребители; номер от регистъра на одобрените
типове средства за измерване; пломба номер; дата на последваща проверка в лаборатория.
Представени са годишни графици за проверка на диафрагмени, ротационни и
турбинни разходомери за газ и електронни коректори на обем на газ.
Показанията на средствата за търговско измерване се отчитат ежемесечно – на първо
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число всеки месец.
9. Оперативно управление на мрежата
В изпълнение на задълженията за представяне на информация на оператора на
преносната мрежа, „Комекес“ АД е сключило оперативно споразумение № № 1902 от
12.02.2015 г. за взаимодействие с „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно Правилата за
управление и техническите правила на газопреносните мрежи, приети от Комисията.
10. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове
За периода на проверката „Комекес“ АД работи по бизнес план за периода 2014 г. –
2018 г., одобрен с решение на КЕВР № БП – 60 от 06.10.2015 г. и бизнес план за периода
2019 – 2023 г., одобрен с решение на КЕВР № БП – 2 от 11.02.2019 г. Дружеството е
представило следните данни за изпълнение на горепосочените бизнес планове за
годините, обхванати от проверката:
година
2017
2018
2019

Направени инвестиции /хил. лв./
бизнес план
отчет
разлика
2 752
2170
-582
5 350
2393
-2957
1 021
1492
471

изпълнение %
78,85%
44,73%
146,13%

Направените инвестиции през 2020 г., до м. октомври, са в размер на 205 хил. лв.
Разпределени и снабдени количества природен газ
бизнес план

година
3

2017 (хм )
2018 (хм3)
2019 (MWh)

стопански
9255
9742
119 081

битови
1 473
1 700
33 141

отчет
стопански
85466
80549
55474

разлика
битови
20362
23593
22940

стопански
-12174
-22159
-66620

битови
4822
5670
-16514

изпълнение %
стопански
87,53%
78,43%
45,44%

битови
131,03%
131,64%
58,14%

Разпределените и снабдени количества природен газ до м. октомври 2020 г. са
съответно: за стопански клиенти – 55474 MWh и битови клиенти – 22940 MWh.
Общ брой клиенти (с натрупване)
година
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2017
165
1 203
127
1273
-38
70
76,97% 105,82%
2018
178
1 416
131
1720
-47
304
73,60% 121,47%
2019
141
2 100
135
2223
-6
123
95,74% 105,86%
Към м. октомври 2020 г. присъединените клиенти към ГРМ на „Комекес“ АД са 138
бр. стопански и 2482 бр. битови.
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11. Застраховки
Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на задължителни
застраховки, съгласно условията на лицензиите. За периода на проверката са представени
полици за „имуществена застраховка“, сключени със ЗД „Булинс“ АД и „обща гражданска
отговорност към трети лица“, сключени със ЗД „Евроинс“ АД.
12. Разделно счетоводство и цени
От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че
дружеството води разделно счетоводство за всяка от лицензионните дейности.
От проверените фактури за доставени количества природен газ за периода на
проверката се установи, че прилаганите от „Комекес“ АД цени съответстват на
утвърдените от КЕВР с Решение № Ц – 37 от 09.11.2015 г., Решение Ц – 32 от 15.12.2017
г. (за изменение на цени за пренос на природен газ през ГРМ за 2018 г.) и Решение № Ц –
9 от 14.03.2019 г.
Във фактурите, издавани на клиентите, са посочени отделните компоненти,
формиращи крайната цена.
От проверените фактури за присъединяване към ГРМ се установи, че прилаганите от
„Комекес“ АД цени съответстват на утвърдените цени с Решение № Ц – 37 от 09.11.2015
г. и Решение № Ц – 9 от 14.03.2019 г. на КЕВР.
„Комекес“АД е работило по проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните
потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“ –
„Дезире“, който е приключил през м. февруари 2020 г. Към настоящия момент,
дружеството предлага нови възможности за своите потенциални клиенти при
предоставянето на комплексна услуга „газификация“, а именно: отстъпки в цените за
присъединяване; намаление в цената за проектиране, изготвяне на изпълнителска
документация и въвеждане в експлоатация на вътрешни газови инсталации;
преференциална цена за доставка и монтаж на газоползващи уред; преференции при
поддръжката на газовите и отоплителните инсталации и равномерно плащане на сметки.
„Комекес“ АД предлага следните административно-технически услуги свързани с
лицензионната дейност, за които са определени цени, приети със заповед на
изпълнителния директор: предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и
присъединяване на мрежите на газовата инфраструктура при наличие на ГРМ;
предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и присъединяване на
мрежите на газовата инфраструктура при липса на ГРМ; презаверяване на изходни данни
и условия за присъединяване по предходните; съгласуване на инвестиционен проект и/или
издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект за газификация на имот
на клиент при наличие на ГРМ; съгласуване на инвестиционен проект и/или издаване на
становище за съгласуване на инвестиционен проект за газификация на имот на клиент при
липса на ГРМ.
Дружеството изпълнява изискванията за предоставяне на своите клиенти на
необходимата информация във фактурите и на интернет страницата си, съгласно чл. 38б
от ЗЕ.
От дружеството са представени справки от интернет страницата му относно
изпълнение на задължението по чл. 40 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на
цените на природния газ да публикува на интернет страницата си в регламентирания срок
утвърдените му цени след получаването на решенията за утвърждаване на нови цени.
13. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията –
годишна отчетна информация
В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на
Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата
информация в срок.
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Ежегодно е представяна годишна отчетна информация за дейността на дружеството
за периода 2017 г. – 2019 г.
14. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от
мрежата
За периода на проверката дружеството е декларирало, че не са извършвани сделки на
разпореждане с имущество на дружеството по чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ.
15. Такси
Дружеството заплаща в срок лицензионните такси, съгласно Тарифа за
таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ, като към датата на проверката няма задължения.
ІV. Заключение
В резултат на извършената планова проверка се установи:
„Комекес“ АД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Самоков, в съответствие с техните условия.
Констативният протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на
23.12.2020 г.
Изказвания по т.3.:
Докладва Р. Тодорова. Със Заповед на Председателя е възложено на работна група
да извърши комплексна планова проверка на „Комекес“ АД за изпълнение условията на
издадените лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от
краен снабдител“ за територията на община Самоков. Проверката е извършена съгласно
утвърдена от Председателя на КЕВР работна програма и обхваща периода януари 2017 –
октомври 2020 г. Проверката е извършена по документи. За резултатите от нея е съставен
и връчен Констативен протокол. В изпълнение на заповедта са проверени документите на
дружеството, свързани с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на
одобрените бизнес планове.
„Комекес“ АД е изградило газоразпределителна мрежа в гр. Самоков, к.к.
„Боровец“ и с. Продановци. ГРМ в гр. Самоков и к.к. Боровец са свързани помежду си и са
присъединени чрез разпределителен газопровод към газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз“ ЕАД в АГРС Самоков. ГРМ в с. Продановци е локална, като природният
газ до нея се доставя чрез виртуален газопровод.
Във връзка със задължението на дружеството да присъединява клиенти към
собствената си мрежа е представената справка за периода на проверката, от която е видно,
че няма издадени откази за присъединяване.
„Комекес“АД е работило по проект „Мерки за енергийна ефективност при
крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“
– „Дезире“, който е приключил през м. февруари 2020 г. Към настоящия момент
дружеството предлага нови възможности за своите потенциални клиенти при
предоставянето на комплексна услуга „газификация“, която включва отстъпки в цените за
присъединяване, намаление в цената за проектиране, изготвяне на изпълнителска
документация и въвеждане в експлоатация на вътрешни газови инсталации,
преференциална цена за доставка и монтаж на газоползващи уред, преференции при
поддръжката на газовите и отоплителните инсталации и равномерно плащане на сметки.
Към м. октомври 2020 г. присъединените клиенти към ГРМ на „Комекес“ АД са 138
бр. стопански и 2482 бр. битови.
В резултат на извършената планова проверка се е установило, че „Комекес“ АД
изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на
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община Самоков в съответствие с техните условия.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за
осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да
приеме доклада на работната група относно извършената комплексна планова проверка на
„Комекес“ АД.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за
осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги, Комисията
Р Е Ш И:
Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на
„Комекес“ АД за територията на община Самоков.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев,
Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) 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
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД.
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е титуляр на Лицензия
№ Л-414-15 от 23.09.2013 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 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).
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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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД 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 2 560 лева. Дължимата годишна лицензионна
такса за 2020 г. е в размер на общо 2 001,41 лева и е получена като към постоянната
компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 1,41 лева /0,055 на сто от годишните
приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-265/25.03.2020 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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,71 лева,
дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,44 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 1 000,70 лева,
дължима към 30.11.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,62 лева за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
Общото задължение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД към
31.12.2020 г. е главница в размер на 2 001,41 лева и лихви за просрочие в размер на общо
85,06 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 001,41 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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ”
ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-414-15 от 23.09.2013 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 погасени.
Изказвания по т.4.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД, както следва:
1.1 Начислена и неплатена главница в размер на 2 001,41 лева (две хиляди и един
лев и четиридесет и една стотинки), представляваща:

Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,71 лева;

Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,70 лева.
1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,06 лева
(осемдесет и пет лева и шест стотинки), представляващи:

76,44 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса
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за 2020 г. в размер на 1 000,71 лева, за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.;

8,62 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса
за 2020 г. в размер на 1 000,70 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
1.3 Върху неплатената главница в размер на 2 001,41 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. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 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 четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Ремзи Осман влезе в залата.
По т.5. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е титуляр на Лицензия
№ Л-507-15 от 20.11.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) 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 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).
За „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД годишната такса за 2020 г. е
изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000,00 лева.
След представена информация с доклад вх. № E-Дк-1016/14.12.2020 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила корекция в начисленията и е изготвила справка, приложена
28

към настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД.
Непогасените от „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 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 „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” 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 „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-507-15 от 20.11.2018 г. за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, за срок от 10 (десет) години 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 на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет
и пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на
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обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си
доброволно.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД.
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е титуляр на Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И3-Л-202 от 21.06.2016 г. на КЕВР е продължен срокът на
издадената лицензия с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока й.
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 „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-872 от 28.10.2020 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 „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 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.
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Общото задължение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 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 „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД към КЕВР за
издадената му и с продължен срок Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за
осъществяване на дейността "търговия с 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, предлагаме КЕВР да вземе следните
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 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, дължима
към 31.03.2020 г.;

Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2.
Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00
(осемдесет и пет) лева, представляващи:

76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” 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 шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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По т.7. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕКОД” АД.
”ЕНЕКОД” АД е титуляр на Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване
на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
балансираща група”.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕКОД” 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 19 448 261,52 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2020 г. е в размер
на общо 12 696,54 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 10 696,54 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-797 от 01.10.2020 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 “ЕНЕКОД” АД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените задължения от “ЕНЕКОД” АД към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 6 348,27 лева,
дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
484,94 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 6 348,27 лева,
дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
54,67 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
Общото задължение на „ЕНЕКОД“ АД към 31.12.2020 г. представлява главница в
размер на 12 696,54 лева и лихви за просрочие в размер на общо 539,61 лева. Върху
неплатената главница в размер на 12 696,54 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 “ЕНЕКОД” АД към КЕВР за издадената
му и с продължен срок Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
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балансираща група” 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, предлагаме КЕВР да вземе следните
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕКОД” АД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 12 696,54 лева (дванадесет
хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки),
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 6 348,27 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 6 348,27 лева, дължима към
30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 539,61 лева
(петстотин тридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки), представляващи:
 484,94 лева, 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 6 348,27 лева;
 54,67 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 6 348,27 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 12 696,54 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. “ЕНЕКОД” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му
бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД.
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД е титуляр на Лицензия № Л-368-15 от
14.11.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10
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(десет) години. С Решение № И2-Л-368 от 16.06.2015 г. на КЕВР издадената на
дружеството лицензия е изменена/допълнена с включване в същата на права и задължения
на дейността „координатор на стандартна балансираща група”.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна в правната форма, както следва:

На 08.07.2015 г. – „акционерно дружество“;

На 30.10.2018 г. – „еднолично акционерно дружество“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” EАД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като
е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година
и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № E-Дк-872 от 28.10.2020 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ”
EАД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД към
КЕВР за издадената му, изменена и допълнена Лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включване в същата на
права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
не са погасени.
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
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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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, 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, дължима
към 31.03.2020 г.;

Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет
и пет) лева, представляващи:

76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” 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 осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД.
„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД е титуляр на Лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г.
за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група” за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1- Л-436 от 07.12.2017 г. лицензията е изменена/допълнена с
включване в същата на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща
група“.
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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 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).
За „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000,00 лева. След представена информация с
доклад вх. № E-Дк-265/25.03.2020 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила корекция в
начисленията и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите
суми от „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД.
Непогасените от „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Към 04.12.2019 г. дружеството има надвнесена лихва за просрочие в размер на 0,55
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 30.03.2020 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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД 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 8,06 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 „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД към КЕВР
за издадената му, изменена и допълнена Лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на
комбинирана балансираща група“ не са погасени.
Изказвания по т.9.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
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Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД, 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 8,06 лева (осем
лева и шест 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 04.12.2019 г. в размер на 0,55 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. „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” 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 девета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД.
”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-348-15 от
17.01.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10
(десет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна в правната форма, както следва:

На 01.07.2010 г. – „еднолично дружество с ограничена отговорност“;

На 25.06.2011 г. – „дружество с ограничена отговорност“.
В тази връзка с Решение № И1-Л-348 от 12.12.2011 г. е изменена издадената
лицензия като е променено наименованието на лицензианта и седалището и адреса на
управление.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
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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).
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията е публикуван годишният финансов отчет на ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ”
ООД за 2019 г. В тази връзка годишната такса за 2020 г. на ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ”
ООД е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година, които са в размер на 33 188 000 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2020 г. е в размер на общо 20 253,40 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 18 253,40 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-909 от 13.11.2020 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 ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД 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) ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД е уведомен за дължимите суми с писмо на КЕВР
изх. № Ф-13-150-1 от 17.11.2020 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08L731 Q,
удостоверяващо получаване на 20.11.2020 г., но до настоящия момент дружеството не е
погасило своите задължения.
Непогасените задължения от ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 10 126,70 лева,
дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
773,57 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 10 126,70 лева,
дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
87,20 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
Общото задължение на ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД към 31.12.2020 г.
представлява главница в размер на 20 253,40 лева и лихви за просрочие в размер на общо
860,77 лева. Върху неплатената главница в размер на 20 253,40 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 ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД към
КЕВР за издадената му Лицензия № Л-348-15 от 17.01.2011 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия” не са погасени.
Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
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отношение на ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 20 253,40 лева (двадесет хиляди
двеста петдесет и три лева и четиридесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 10 126,70 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 10 126,70 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 860,77 лева
(осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и седем стотинки), представляващи:
 773,57 лева, 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 10 126,70 лева;
 87,20 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 10 126,70 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 20 253,40 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. ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” 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 десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД.
”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-463-15 от 20.04.2016 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени в същата
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 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).
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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).
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията е публикуван годишният финансов отчет на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД за
2019 г. В тази връзка годишната такса за 2020 г. на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД е
изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 1 241 000 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2020 г. е в размер на общо 2 682,55 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 682,55 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-909 от 13.11.2020 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 ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД 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) на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД е изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД писмо на
КЕВР с изх. № Ф-13-239-1 от 17.11.2020 г., като съгласно известие за доставяне
№ R PS 1040 08L732 R, писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители
„непотърсено“. На 23.12.2020 г. цитираното писмо на КЕВР е изпратено на адреса на
електронната поща на „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД: interelectric99@gmail.com
До настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения.
Непогасените задължения от ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 341,28 лева,
дължима към 31.03.2020 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
102,46 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 1 341,27 лева,
дължима към 30.11.2020 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
11,55 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.
Общото задължение на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД към 31.12.2020 г. представлява
главница в размер на 2 682,55 лева и лихви за просрочие в размер на общо 114,01 лева.
Върху неплатената главница в размер на 2 682,55 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 ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-463-15 от 20.04.2016 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ не са погасени.
Изказвания по т.11.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 682,55 лева (две хиляди
шестстотин осемдесет и два лева и петдесет и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 341,28 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 341,27 лева, дължима към
30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 114,01 лева (сто и
четиринадесет лева и една стотинка), представляващи:
 102,46 лева, 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 1 341,28 лева;
 11,55 лева, за периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 341,27 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 682,55 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. ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” 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 единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД.
„КЕЙ АР ДЖИ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна в правната форма, както следва:

На 29.06.2015 г. – „дружество с ограничена отговорност“;

На 13.07.2015 г. – „еднолично дружество с ограничена отговорност“.
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,
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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 „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-872 от 28.10.2020 г. от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимата такса,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД 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 „КЕЙ АР ДЖИ” 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 „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ не
са погасени.
Изказвания по т.12.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:

Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
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Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:

76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „КЕЙ АР ДЖИ” 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 дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД..
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-412-15 от
08.07.2013 г. за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10
(десет) 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 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).
За „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като
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е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година
и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
С Решение на КЕВР № Пр-Л-412 от 05.08.2020 г. издадената на „ЛИМАК
ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. е прекратена. С писмо на
КЕВР изх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 07.08.2020 г. е изпратено Решение на КЕВР
№ Пр-Л-412 от 05.08.2020 г. като препоръчана пощенска/куриерска пратка, получено от
дружеството на 12.08.2020 г.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифата при прекратяване на лицензията преди изтичане
на календарната година, дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната
сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на
решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията. Таксата се
заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от
Тарифата). Ако част от дължимата сума е внесена като годишна вноска по реда на чл. 3,
ал. 7, тя се приспада от пълния размер на дължимата годишна такса.
В тази връзка дължимата лицензионна такса за 2020 г. от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ
ЮРЪП“ ЕАД е преизчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите
дни от началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се
прекратява лицензията, и представлява сума в размер на 1 190,28 лева, дължима към
19.08.2020 г.
Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД е изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД
писмо на КЕВР с изх. № E-13-209-1 от 20.10.2020 г., като съгласно известия за доставяне
№ R PS 1040 08I8MP V и № R PS 1040 08L71N A, писмото е върнато с отбелязване от
пощенските служители „непотърсено“.
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД е уведомен за дължимите суми и по електронна
поща berguven@limak.com.tr на 24.09.2020 г. и на 19.10.2020 г. (адресът на електронната
поща е посочен в заявление към КЕВР с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 01.07.2020 г.). До
настоящия момент дружеството не е погасило своите задължения.
От справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията е видно, че за „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД е започната процедура по
прекратяване и ликвидация на дружеството. За ликвидатор е вписан г-н Бирол Ергювен, с
турско гражданство.
Непогасените от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД – в ликвидация задължения
към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена годишна такса за 2020 г. в размер на 1 190,28 лева, изчислена при
спазване на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Тарифата и във връзка с Решение № Пр-Л-412
от 05.08.2020 г. на КЕВР за прекратяване на Лицензия Л-412-15 от 08.07.2013 г., дължима
към 19.08.2020 г.
Върху неплатената главница от 1 190,28 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 44,30 лева за периода от 20.08.2020 г. до 31.12.2020 г.
Върху неплатената главница от 1 190,28 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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД – в
ликвидация за издадената му и прекратена Лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” 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
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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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД – в ликвидация, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 190,28 лева (хиляда сто и
деветдесет лева и двадесет и осем стотинки), представляваща годишна такса за 2020 г.,
изчислена при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Тарифата и във връзка с Решение
№ Пр-Л-412 от 05.08.2020 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия Л-412-15 от 08.07.2013
г., дължима към 19.08.2020 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 44,30 лева (четиридесет
и четири лева и тридесет стотинки) начислени върху главница от 1 190,28 лева за периода
от 20.08.2020 г. до 31.12.2020 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 190,28 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. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД – в ликвидация 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, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) 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
„ПАУЪРОН” ЕООД.
„ПАУЪРОН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) 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 „ПАУЪРОН“ ЕООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-872 от 28.10.2020 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 „ПАУЪРОН“ ЕООД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ПАУЪРОН“ ЕООД 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 „ПАУЪРОН“ 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).
Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс
(АПК) „ПАУЪРОН“ ЕООД е уведомен за задължението си по електронна поща
vtzenov@gmail.com и poweronon99@gmail.com на 29.12.2020 г., но и към настоящия
момент задълженията на не е погасил задълженията си.
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 „ПАУЪРОН“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
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към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет
и пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „ПАУЪРОН“ 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, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.15. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„СЕВТ КОНСУЛТ ” ООД.
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) 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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-872/28.10.2020 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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с посочен размер на
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задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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,
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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД 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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия” не са погасени.
Изказвания по т.15.:
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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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, дължима
към 31.03.2020 г.;

Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет
и пет) лева, представляващи:

76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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.
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В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.16. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД.
„САЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата на
права и задължения на “координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-657/29.07.2020 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 „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД 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) „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД е уведомен за задължението си по електронна поща
siteenergybg@gmail.com на 21.08.2020 г. и на 28.09.2020 г., но до настоящия момент не е
погасил задълженията си.
Непогасените от „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ 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,
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,
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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 „САЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД 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 „САЙТ ЕНЕРДЖИ” ООД към КЕВР по
издадената му Лицензия № Л-485-15 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия” с включени в същата на права и задължения на
“координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ за срок от 10 (десет) години не са погасени.
Изказвания по т.16.:
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 „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ 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, дължима
към 31.03.2020 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима
към 30.11.2020 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет
и пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, 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, за периода от 01.12.2020 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 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. „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ 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 шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за
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и Димитър Кочков – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
Утвърждава на „Топлофикация-Разград“ ЕАД, за периода от 01.07.2017 г. до
30.06.2018 г.:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 174,62 лв./MWh, в т.
ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 136,62 лв./MWh
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 38,00 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 85,65 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2:
Необходими годишни приходи – 5 049 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 4 868 хил. лв., от които условно-постоянни – 1 517 хил. лв. и
променливи – 3 351 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 3 277 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 5,52%
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16 300
MWh
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 720 MWh
По т.2. както следва:
Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на
„Костинбродгаз” ООД за територията на община Костинброд и община Сливница.
По т.3. както следва:
Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на
„Комекес“ АД за територията на община Самоков.
По т.4. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД;
2. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 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.5. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане
отношение на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
2. „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде уведомено
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението
доброволно.
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По т.6. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД;
2. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
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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 „ЕНЕКОД” АД;
2. “ЕНЕКОД” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му
бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.8. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД;
2. „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” 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.9. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД;
2. „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” 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.10. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” ООД;
2. ”ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ” 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.11. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД;
2. ”ИНТЕРЕЛЕКТРИК” 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.12. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД;
2. „КЕЙ АР ДЖИ” 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.13. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане
отношение на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД – в ликвидация;
2. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД – в ликвидация да бъде уведомено
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението
доброволно.
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По т.14. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ПАУЪРОН“ ЕООД;
2. „ПАУЪРОН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.15. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД;
2. „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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.16. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД;
2. „САЙТ ЕНЕРДЖИ“ 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.

Приложения:
1. Доклад и Решение на КЕВР № Ц-7 от 14.01.2021 г. - утвърждаване на пределни
цени на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, на „Топлофикация – Разград“ ЕАД,
след отмяна на т. 8 от Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и
водно регулиране с влязло в сила Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен
съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила
с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело №
14595 от 2018 г.;
2. Доклад с вх. № E-Дк-52 от 11.01.2021 г. - комплексна планова проверка на
„Костинбродгаз” ООД за територията на община Костинброд и община Сливница;
3. Доклад с вх. № E-Дк-51 от 11.01.2021 г. относно: комплексна планова проверка
на „Комекес“ АД за територията на община Самоков;
4. Доклад с вх. № E-Дк-37 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД;
5. Доклад с вх. № Е-Дк-38 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
6. Доклад с вх. № Е-Дк-39 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД;
7. Доклад с вх. № Е-Дк-40 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕКОД“ АД;
8. Доклад с вх. № Е-Дк-41 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕАД;
9. Доклад с вх. № Е-Дк-42 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура за
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установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД;
10. Доклад с вх. № Е-Дк-43 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ“ ООД;
11. Доклад с вх. № Е-Дк-44 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД;
12. Доклад с вх. № Е-Дк-45 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД;
13. Доклад с вх. № Е-Дк-46 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД – в ликвидация;
14. Доклад с вх. № Е-Дк-47 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„ПАУЪРОН“ ЕООД;
15. Доклад с вх. № Е-Дк-48 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД;
16. Доклад с вх. № Е-Дк-49 от 06.01.2021 г. - откриване на процедура
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
„САЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД.
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