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София, 16.08.2022 година 

 

 

Днес, 16.08.2022 г. от 10:03 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 Александър Йорданов, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Стоянов – за главен секретар, съгласно 

Заповед №880 от 10.08.2022 г. (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“, Р. Наков – за началник 

на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна 

енергия“ (съгласно Заповед № 870 от 05.08.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1800 от 09.08.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

Работна група по Заповед № З-Е-1076 от 30.06.2022 г.: Боян Паунов,  

Камелия Кирий, Сава Цеков 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1792 от 03.08.2022 г. и проект на решение относно 
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г., подадено от „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие и за разрешение за учредяване на залог или ипотека върху 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Диана Николкова, Петя Георгиева и Светослава Маринова 

 

3. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. от 

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността 
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„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова 

 

4. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от 

„Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова 

 

5. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на 

лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-

Разград“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Радослав Наков, Диана Николкова и Надежда Иванова 

 

6. Доклад с вх. № О-Дк-1237/11.08.2022 г. относно финансов отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.06.2022 г.  

Докладват: Юлиян Митев, Евгения Сматракалева и Анжела Димитрова 

 

7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Радостина Методиева,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „КЕЙ АР 

ДЖИ“ ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и адрес на управление: Република България, 

гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 

302. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Радостина Методиева,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН 

ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Радостина Методиева,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

„БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Радостина Методиева,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СОФИЯ 

УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Радостина Методиева,  
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Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-1737 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ДИКС 2001 – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-1738 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-1739 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

15. Доклад с вх. № Е-Дк-1740 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕКОД“ АД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

16. Доклад с вх. № Е-Дк-1741 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

17. Доклад с вх. № Е-Дк-1742 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

18. Доклад с вх. № Е-Дк-1743 от 01.08.2022 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: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

19. Доклад с вх. № Е-Дк-1744 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

20. Доклад с вх. № Е-Дк-1745 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 
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установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЛОНИКО“ ЕООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

21. Доклад с вх. № Е-Дк-1746 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД. 

Докладват: Венера Александрова, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1800 от 09.08.2022 г. относно 

извънредна проверка в „Топлофикация София“ ЕАД. 

 

В изпълнение на Заповед № З-Е-1076/30.06.2022 г. на председателя на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание на чл. 21, ал. 1, т. 44, чл. 

75, ал. 2, т. 1, чл. 76, ал. 4 и ал. 5, чл. 77, ал. 2, т. 1, чл. 78, и чл. 80 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилник за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с постъпила жалба 

от Асен Асенов, председател на УСД на ЕС на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103, 

вх.А, ап. 8, срещу „Топлофикация София“ ЕАД, беше извършена извънредна проверка по 

документи на „Топлофикация София“ ЕАД от следните длъжностни лица: 

Ръководител: 

 Боян Паунов – гл. експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“.  

 Членове: 

1. Камелия Кирий – гл. експерт в дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“; 

2. Сава Цеков - гл. експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. 

Предмет на проверката е изпълнение относно наличие на нарушение на условията 

от Лицензия Л-033-05/15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, Закона за 

енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА 

С писмо вх. № Е-11ИН-00-1279 от 25.05.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов – 

председател на Управителния съвет на Сдружение на собствениците и в качеството на 

председател на Управителния съвет на Етажната собственост на бл. 103, вх. А в ж.к. 

„Младост 1“, внася в Комиисята сигнал относно качеството на предоставената 

топлоснабдителна услуга на посочения адрес. 

С писмо изх. № Е-11ИН-00-1279 от 02.06.2022 г. от дружеството е изискано 

становище по изложеното в сигнала. 

С писмо изх. № М - 555 от 08.06.2022 г. и вх. № Е-11ИН-00-1279 от 10.06.2022 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД е предоставило становище по изнесеното в сигнала на г-н 

Асенов, в т.ч. и копия от съставен Констативен протокол от 27.05.2022 г. и копие на писмо 

от „Топлофикация София“ ЕАД с изх. № Г-3920 от 30.05.2022 г. до Асен Цветанов Асенов. 

Във връзка с извършената кореспонденция и необходимостта от фактическо 

изясняване на изпълнението в случая на лицензионните задължения на дружеството със 

Заповед № З-Е-1076/30.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана комисия за 

извънредна проверка. 

С писмо вх. № Е-11ИН-00-1279 от 02.08.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов – 
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председател на Управителния съвет на Сдружение на собствениците и в качеството на 

председател на Управителния съвет на Етажната собственост на бл. 103, вх. А в ж.к. 

„Младост 1“, внася в Комиисята допълнително сигнал за извършване на проверка на 

„Топлофикация София“ ЕАД, с която да се задължи да изпълни задълженията си 

регламентирани в чл.39 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, одобрени с Решение № 

ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР. 

 

ІI. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

С писмо изх. № Е-14-01-11 от 04.07.2022 г. дружеството е уведомено за обхвата, 

срока на проверката, документите, справките и информацията, които „Топлофикация 

София“ ЕАД следва да предостави на Комисията, включително: 

1. Всички налични в дружеството документи, свързани с подадения на 04.03.2022 

г. сигнал/искане за извършване на проверка за липса на качествена услуга на 

посочения адрес; 

2. Установена ли е при посочената в писмо Ваш № Г-3920 от 30.05.2022 г. повреда 

на циркулационната помпа и по каква причина това не е отразено в 

констативния протокол от 27.05.2022 г.;  

3. Търпят ли щети клиентите за периода, в който циркулационната помпа не е 

работила и в какъв обем; 

4. Становище на дружеството относно твърдението на клиента, че демонтирането 

на посочената в писмото му от 25.05.2022 г. „задвижка“ може да доведе до 

повреда на инсталацията, собственост на етажната собственост. Мотиви за 

демонтажа и обяснение за липсата на констативен протокол за това действие; 

5. Досието в електронен формат, съгл. чл.5, т.12 от Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в 

град София, на абонатната станция от адрес: ж.к. „Младост-1“, бл.103, вх. А и Б.  

С писмо изх. № М-703/08.07.2022 г. и вх. № E-14-01-11/12.07.2022 г. дружеството е 

предоставило изисканите от КЕВР документи, данни и информация. 

По т. 1 от писмото: 

- заверено копие от писмо с рег. № Г- 3920 от 04.03.2022 г.; 

- заверено копие от писмо с рег. № Г- 3920 от 25.05.2022 г.; 

- заверено копие от писмо с рег. № Г- 3920 от 30.05.2022 г.; 

- заверено копие от писма с рег. № М - 555 от 06.06.2022 г.; 

- заверено копие от писма с рег. № М - 555 от 08.06.2022 г.; 

- заверено копие от Протокол от 27.05.2022 г. за извършена проверка. 

По т. 2 от писмото: 

Във връзка с подадено Заявление с рег. № Г- 3920 от 04.03.2022 г. за адрес: ж.к. 

„Младост-1“, бл. 103, вх. А и Б е извършена проверка от обслужващия адреса технически 

персонал на топлофикационен район „София изток“. При посещението е направена 

профилактика, проверка на настройките и параметрите на абонатната станция (АС). 

АС е настроена съгласно термохидравличния режим на работа и топлинния товар 

на сградата. Не е констатирано спиране на работата на съоръженията, но има съмнение за 

износване на работното колело на рециркулационната помпа за битово голещо 

водоснабдяване (БГВ). 

На 13.05.2022 г. при проверка на районния техник и съмнение за некоректно 

регулиране на подаването на БГВ (констатиран спукан корпус на регулатора за БГВ), АС е 

настроена на ръчен режим на работа. 

АС е инспектиран регулярно от районния техник за проследяване на оптималното 

качество на услугата. 

След получен сигнал с рег. № Г- 3920 от 25.05.2022 г. с твърдението за влошено 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 6 

качество на услугата за БГВ, на 26.05.2022 г. е извълшена проверка на АС и с цел 

гарантиране на качеството на топлоподаване са сменени следните съоръжения: 

рецирклационна помпа, задвижка и възвратен клапан за БГВ. Констативният протокол е 

съставен с цел удостоверяване на изправността на всички съоръженияв АС и нейните 

параметри. Извършените ремонтни дейности са записани в досието на абонатната 

станция. Протоколът е съхранен в архивите на ТР „София Изток“. 

Техническата изправност на съоръжеинята към АС е в пряка зависимост от 

състоянието на сградната инсталация за БГВ, която се стопанисва от Етажната 

собственост. 

По т. 3 от писмото: 

Клиентите на топлинна енергия в сградата не са претърпели щети по отношение на 

качеството на услугата, тъй като АС е обслужвана регулярно (профилактика и настройка) 

за гарантиране на оптимално качество на услугата. 

„Топлофикация София“ ЕАД продава топлинна енергия на своите клиенти, която 

се измерва реално с търговски уред – топломер, монтиран в АС. Дружеството не 

начислява допълнително количество топлинна енергия, а само реално изразходваната 

такава. 

По т. 4 от писмото: 

На 13.05.2022 г. е извършен демонтаж на електрическата задвижка за БГВ. 

Причината за демонтажа ѝ е посочена в Протокол от 13.05.2022 г. за извършена проверка 

на съоръженията в АС. 

 По т. 5 от писмото: 

Копие от досието на АС е предоставено в приложение. 

 

ІІІ. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

След преглед и анализ на предоставените документи, данни и информация, се 

наложиха следните основни изводи и заключения:  

1. С писмо с рег № Г- 3920 от 04.03.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов, председател 

на Управителния съвет на Етажната собственост на бл. 103, вх. А в ж.к. „Младост 1“, 

внася сигнал относно  непредоставяне на качествена услуга (топла вода) на посочения 

адрес; 

2. На 13.05.2022 г. комисия в състав: Борислав Борисов – технически ръководител 

на магистрала „Студентски град“ и Стефан Стоянов – монтьор в същата магистрала 

извършват проверка и установяват, че корпусът на електрическата задвижка е спукан. 

Регулаторът SIEMENS (елемент от системата за автоматично регулиране) е демонтиран и 

абонатната станция е настроена на ръчен режим на работа. Данните за повредата са 

нанесени в досието на абонатната станция - дневник за регистрация на повреди и 

параметри в АС; 

3. На 26.05.2022 г. е монтиран в АС изправен регулатор DANFOSS; 

4. От предоставеното досие на абонатната станция - дневник за регистрация на 

повреди и параметри в АС се установява, че на 24.11.2021 г. е регистрирана повреда в 

помпата за БГВ, която е подменена на 26.05.2022 г.; 

5. На 27.05.2022 г. комисия в състав: Кремена Димитрова - Генова – инженер 

„Отоплителни системи“, Стефан Стоянов – монтьор в магистрала „Студентски град“, Янко 

Стоев – домоуправител на вх. Б и Асен Асенов – домоуправител на вх. А извършват 

проверка и установяват, че абонатната станция работи съобразно зададените параметри. 

Съоръженията са в изправност. Осигурено е качествено битово горещо водоснабдяване. В 

изготвения протокол е отразено, че помещението на абонатната станция е необходимо да 

се приведе от живущите в съответствие с изискванията на Наредба №8123з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите; 
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6. Не са спазени Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, одобрени с Решение № 

ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР, където в съответствие с „Чл. 15. (1) За да осигури 

непрекъснато и ефективно топлоснабдяване на Клиентите, Продавачът е длъжен да: 

1. поддържа в техническа изправност топлопреносните мрежи и абонатните 

станции“, и от неговото неспазване следва „Топлофикация София“ ЕАД да дължи 

неустойка на клиентите посочена в „Чл. 39. (3) Когато по вина на Продавача повредите в 

системата за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата не са 

отстранени в срок до 5 (пет) работни дни, в следствие на което е изпълняван ръчен 

режим на управление, Продавачът дължи неустойка на всеки клиент в размер на 20% от 

стойността на доставената топлинна енергия за периода на закъснението“. 

 

IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ 

В резултат на проверката работната група изготви Констативен протокол  

№ Т– 06 от 02.08.2022 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, на „Топлофикация София“ ЕАД бяха дадени следните задължителни 

предписания: 

1. В срок до 15.09.2022 г. всички клиенти на дружеството от Етажната 

собственост в ж.к. „Младост 1“, бл. 103, вх. А и Б да получат неустойка при спазване 

на следните условия:  

1.1. стойността на неустойката да бъде изчислена на база 20% от 

доставената в абонатна станция топлинна енергия, за времето на закъснението над 5 

(пет) работни дни, с монтажа на изправен регулатор - съгласно чл. 39, ал. 3 от 

Общите условия; 

1.2. стойността на неустойката да се определи по изчислителен път въз 

основа на реално потребление в абонатна станция за периода на закъснението; 

1.3. стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни 

фактури на клиентите, като сума за връщане, при действаща за периода цена. 

2. В едноседмичен срок след изпълнение на т. 1 да предостави на КЕВР 

информация и доказателства за приспаднати суми – общо и за клиентите към 

абонатната станция. 

Констативният протокол е връчен на г-н Борис Бориславов Големечков - 

представител на „Топлофикация София“ ЕАД с пълномощно № ПЛ – 198/01.08.2022 г. на 

02.08.2022 г.  

Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по 

Констативния протокол в срока, съгласно чл. 9, ал. 3 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и ЗРВКУ.  

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва К. Кирий.  Докладът е относно извънредна проверка на „Топлофикация 

София“ ЕАД, в изпълнение на Заповед № З-Е-1076/30.06.2022 г. на председателя на 

Комисията. Фактическата обстановка е следната:  

На 25.05.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов – председател на Управителния съвет на 

Сдружение на собствениците и председател на Управителния съвет на Етажната 

собственост на бл. 103, вх. А в ж.к. „Младост 1“, внася в Комисията сигнал относно 

качеството на предоставената топлоснабдителна услуга на посочения адрес. 

На 02.06.2022 г. от дружеството е изискано становище, като на 10.06.2022 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД предоставя такова. Във връзка с кореспонденцията и 

необходимостта от фактическо изясняване на изпълнението в случая на лицензионните 

задължения на дружеството е сформирана комисия за извънредна проверка. 

На 02.08.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов допълнително внася в Комисията 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 8 

сигнал за извършване на проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, с която дружеството 

да се задължи да изпълни задълженията си регламентирани в чл.39 от Общите условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” EАД на 

клиенти в град София. 

Констатациите от проверката са следните: 

На 04.03.2022 г. г-н Асен Цветанов Асенов, председател на Управителния съвет на 

Етажната собственост на бл. 103, вх. А в ж.к. „Младост 1“, внася сигнал относно  

непредоставяне на качествена услуга (топла вода) на посочения адрес; 

На 13.05.2022 г. комисия от „Топлофикация София“ ЕАД извършва проверка и 

установява, че корпусът на електрическата задвижка е спукан. Регулаторът SIEMENS е 

демонтиран и абонатната станция е настроена на ръчен режим на работа. На 26.05.2022 г. 

регулаторът е подменен с DANFOSS. От предоставеното досие на абонатната станция се 

установява, че на 24.11.2021 г. е регистрирана повреда в помпата за БГВ, която е 

подменена на 26.05.2022 г. 

На 27.05.2022 г. комисия от служители на „Топлофикация София“ ЕАД, в 

присъствието на Асен Асенов – домоуправител на вх. А извършват проверка и 

установяват, че абонатната станция работи съобразно зададените параметри. 

Съоръженията са в изправност и е осигурено качествено битово горещо водоснабдяване.  

Работната група е установила, че не са спазени Общите условия за продажба на 

топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” EАД на клиенти в град 

София, където в съответствие с „Чл. 15. (1) За да осигури непрекъснато и ефективно 

топлоснабдяване на Клиентите, Продавачът е длъжен да: 

1. поддържа в техническа изправност топлопреносните мрежи и абонатните 

станции“, и от неговото неспазване следва „Топлофикация София“ ЕАД да дължи 

неустойка на клиентите посочена в „Чл. 39. (3) Когато по вина на Продавача повредите в 

системата за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата не са 

отстранени в срок до 5 (пет) работни дни, в следствие на което е изпълняван ръчен 

режим на управление, Продавачът дължи неустойка на всеки клиент в размер на 20% от 

стойността на доставената топлинна енергия за периода на закъснението“. 

В резултат на проверката работната група е изготвила Констативен протокол № Т– 

06 от 02.08.2022 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, на „Топлофикация София“ ЕАД са дадени следните задължителни 

предписания: 

1. В срок до 15.09.2022 г. всички клиенти на дружеството от Етажната собственост 

в ж.к. „Младост 1“, бл. 103, вх. А и Б да получат неустойка при спазване на следните 

условия:  

1.1. стойността на неустойката да бъде изчислена на база 20% от доставената в 

абонатна станция топлинна енергия, за времето на закъснението над 5 (пет) работни дни, с 

монтажа на изправен регулатор - съгласно чл. 39, ал. 3 от Общите условия; 

1.2. стойността на неустойката да се определи по изчислителен път въз основа на 

реално потребление в абонатна станция за периода на закъснението; 

1.3. стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни фактури на 

клиентите, като сума за връщане, при действаща за периода цена. 

2. В едноседмичен срок след изпълнение на т. 1 да предостави на КЕВР 

информация и доказателства за приспаднати суми – общо и за клиентите към абонатната 

станция. 

Констативният протокол е връчен на „Топлофикация София“ ЕАД. Проверяваното 

лице не е упражнило правото си да даде обяснения по Констативния протокол. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група 
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предлага КЕВР да вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно 

проверката, извършена съгласно Заповед № З-Е-1076 от 30.06.2022 г.  на председателя на 

КЕВР. 

А. Йорданов каза, че има няколко въпроса към работната група. Ясно е по какъв 

повод е този сигнал. Очевидно техническата неизправност е отстранена назад във времето. 

Има ли някаква представа в този вход в ж.к. „Младост 1“ колко от клиентите на 

„Топлофикация София“ ЕАД са засегнати от влошено качество на услугата? 

К. Кирий отговори, че работната група няма такава информация. Информацията е, 

че това е човекът, който е председател на Управителния съвет на етажната собственост, 

както и председател на Управителния съвет на сдружението на собствениците.  

А. Йорданов каза, че става въпрос за два входа, за период, който е извън 

отоплителния сезон и най-вероятно става въпрос за по 1,50-2,00 лв. неустойки, който ще 

бъдат изчислени на клиентите.  

К. Кирий отговори, че става въпрос за период, в който няма отопление, а само 

проблем с БГВ. Сигналът е само за БГВ.  

А. Йорданов запита дали проблемът е преустановен след подмяната на 

автоматичния регулатор. 

К. Кирий отговори, че е преустановен. Има и протокол от абонатната станция. В 

журнала, който е в абонатната станция всичко е описано и преустановено.  

А. Йорданов запита колко време е отнела тази проверка като работни часове и като 

ресурс, който е ангажиран от страна на Комисията.  

К. Кирий отговори, че заповедта е от 30.06.2022 г. Кореспонденцията, която е 

водена с дружеството и материалите, които са изискани са отнели около 3-4 седмици.  

И. Иванов каза, че на 24.11.2021 г. е регистрирана повредата в помпата. Подменена 

е на 26.05.2022 г.  

К. Кирий поясни, че първият сигнал на г-н Асенов е на 25.05.2022 г. Подмяната е 

извършена на следващия ден, защото районните енергетици обикалят всички абонатни 

станции веднъж месечно. В тях има журнал, в който се вписва всяка повреда. След като 

повредата е регистрирана през м. ноември, подмяната е извършена.  

А. Йорданов каза, че е задал тези въпроси, защото се опитва да установи тежестта 

на сигнала на г-н Асенов, но не е ясно защо е предадена такава спешност и тежест на 

сигнала, предвид никаквата ефективност от този контрол.  

К. Кирий поясни, че сигналът е бил подаден до Главния прокурор, КЕВР, 

Омбудсмана, г-жа Фандъкова и медиите.  

А. Йорданов каза, че само може да изрази съжаление, че е похарчено толкова много 

административно време за никакъв резултат и за това клиентите да получат някакви 

дребни отстъпки във фактурите си за следващия месец.  

К. Кирий отговори, че тези отстъпки им се полагат.  

А. Йорданов каза, че се им се полагат, но трябва да се сравни ресурсът, който КЕВР 

е похарчила, за да получат те по 2 лв. Полагат им се, но в този случай има много шум за 

нищо.  

К. Кирий отговори, че има неспазване на Общите условия, а КЕВР контролира 

това.  

А. Йорданов поясни, че приема изводите в доклада и проекта на решение и само 

коментира.  

И. Иванов каза, че Комисията е изпълнила това, което се предвижда.  

А.  Йорданов повтори, че не оспорва изводите в доклада, но коментира, че КЕВР се 

отнася малко помпозно към сигнала на г-н Асенов.  

Д. Кочков каза, че правото трябва да се спазва.  

А. Йорданов отговори, че това е така, но с претенциите за някакво малко 

обезщетение се предизвикват административни разходи за бюджета на КЕВР, на  
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„Топлофикация София“ ЕАД и през бюджета на КЕВР и на републиканския бюджет. За да 

получиш  2 лв., караш държавата да похарчи 1000 лв. и това е несъразмерно.  

И. Иванов каза, че това е така, но от друга страна може да се окаже, че г-н Асенов 

не е инициатор на тази жалба. Винаги има възрастни хора, които искат от домоуправителя 

да предприеме действия и той е направил това. Комисията не може да не се произнесе, 

след като е постъпила жалба. Това е единственият случай, когато административните 

разходи са повече от ползата, а понякога дори няма и полза, от приетото решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 Приема доклад с вх. № Е-Дк-1800 от 09.08.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявления с заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 

от 29.06.2022 г., допълнено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие и за издаване на разрешение за учредяване на залози, 

подадени от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 

29.06.2022 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за издаване на 

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

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и 

за издаване на разрешение за извършване на залог или ипотека върху имущество, с което 

се осъществява лицензионна дейност на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е допълнило подаденото заявление с искане за 

разрешение за подписване на анекс към Договор за учредяване на особен залог на вземане 

по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ). За проучване на обстоятелствата в 

заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-

1094 от 15.07.2022 г. на председателя на КЕВР. 

 

Въз основа на представените документи и информация, Комисията установи 
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следното: 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е дружество с ограничена отговорност, 

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

по вписванията, с ЕИК 124640262, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1504, район Оборище, ул. „Шипка“ № 41А, ет. 1, ап. 13. Дружеството е с предмет на 

дейност: изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и 

продажба на електроенергия, природни и други източници, търговско представителство, 

консултантски услуги и всякакви дейности, които не са забранени със закон. 

Дружеството се представлява от Меглена Николова Русенова, в качеството й на 

управител. 

Капиталът на „Компания за енергетика и развитие“ ООД е в размер на 14 362 600 

лв. (четиринадесет милиона триста шестдесет и две хиляди и шестстотин) лева, който е 

изцяло внесен. Дружеството е собственост на съдружниците „Пи Ви Инвестмънтс“ ЕАД 

и „Алтърнатив Инвестмънтс“ ЕАД. 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД е титуляр на лицензия № Л-388-01 от 

23.07.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез фотоволтаична 

централа „Добрич“, с мощност 14 MW, допълнена с правата и задълженията на 

„координатор на комбинирана балансираща група“ и на „координатор на стандартна 

балансираща група“, както и на лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г. „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД е поискало издаване на разрешение за сключване на анекс 

към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови 

гаранции, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД – кредитополучател (Договор за кредит) и сключване на анекс към Договор за 

особен залог върху търговското предприятие на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД по реда на Закона за особените залози (Договор за залог на търговското 

предприятие). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. заявителят е поискал 

разрешение за подписване на анекс към Договор за учредяване на особен залог на 

вземане по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) от 19.12.2018 г. (Договор за залог на 

вземане) Сключването на посочените договори е разрешено с Решение № Р-284 от 

05.06.2019 г. на КЕВР. 

Проект на Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ кредит за 

оборотни средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД 

(кредитор) и „Компания за енергетика и развитие“ ООД (кредитополучател) 

Проектът на Анекс към Договора за револвиращ кредит за оборотни средства и 

издаване на банкови гаранции, съдържа следните основни условия: 

- срокът за ползване на кредита, респективно крайният срок за погасяване на всички 

дължими суми по договора за кредит се продължава до 31.12.2022 г.; 

- срокът на ангажимента на банката да издава банкови гаранции в рамките на 

разполагаемата и неусвоена част от кредита по реда и при условията на Договора за 

кредит, се продължава до 31.12.2022 г. 

- увеличава се максималният размер на кредита от 7 000 000 (седем милиона) лева на  

12 000 000 (дванадесет милиона) лева; 

- в рамките на увеличения максимален размер на кредита, кредитополучателят може 

да ползва: до 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева под формата на лимит за 

издаване на банкови гаранции, издавани по реда и условията на договора за кредит и 

анексите към него; до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева под формата на 

револвираща кредитна линия за оборотни средства, като общият размер на усвоените по 
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кредита суми не следва да надвишава 12 000 000 лева;  

- годишна такса за управление на кредита 0,3% върху договорения размер на 

кредита, платима от кредитополучателя при подписване на настоящия анекс; 

- такса за издаване на всяка една от гаранциите в размер на 1,5% на тримесечие или 

част от него, върху размера на всяка гаранция, платима разсрочено в началото на всяко 

тримесечие; 

- такса за ангажимент в размер на 0,35% върху разрешената и неусвоената част от 

кредита. Такса ангажимент се начислява ежедневно и е платима на датата на лихвеното 

плащане. 

- Кредитополучателят се задължава преди извършване на вписването на анекс към 

Договора за учредяване на особен залог на вземане по реда на Закона за особените залози 

от 19.12.2018 г. да осигури разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Проект на Анекс № 2 към Договор за залог на търговско предприятие по реда 

на Закона за особените залози от 14.06.2019 г., сключен между „Експресбанк“ АД, с 

универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за 

оборотни средства и издаване на банкови гаранции от 07.12.2018 г., сключен между 

„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, 

с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД (кредитор) и „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД (кредитополучател) 

Съгласно представения проект на Анекс № 2 към Договора за особен залог на 

търговско предприятие, особеният залог на търговското предприятие, учреден въз основа 

на договора за залог чрез вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, в Централен регистър на 

особените залози (ЦРОЗ) и Имотния регистър към Агенцията по вписванията (залога) 

запазва действието си, независимо от и включително и по отношение на увеличения 

размер и удължения срок на кредита до 31.12.2022 г. с предвидена възможност за 

допълнителното му продължаване с анекси. Залогодателят се задължава да извърши 

допълнителни вписвания към залога в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към 

Агенцията по вписванията и в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, както и в 

ЦРОЗ с цел отразяване на промените в обезпеченото вземане.  

Проект на Анекс № 2 към Договор за учредяване за особен залог на вземане по 

реда на ЗОЗ от 19.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с 

последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – 

„Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - 

залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на 

банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с 

последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – 

„Банка ДСК“ АД (кредитор) и „Компания за енергетика и развитие“ ООД 

(кредитополучател) 

Съгласно предоставения проект на Анекс № 2 към Договора за учредяване на особен 

залог на вземане по реда на ЗОЗ, залогът запазва действието си, независимо от и 

включително по отношение на увеличения размер на Договора за кредит. Съгласно 

проекта учреденият залог продължава да обезпечава вземаният на заложния кредитор 

съгласно условията на Договора за залог на вземане и Договора за кредит до пълното 

погасяване на обезпеченото вземане. Залогодателят се задължава да извърши/съдейства на 

заложния кредитор за извършването на съответните вписвания в ЦРОЗ с цел отразяване на 

увеличения размер на кредита. 

По силата на чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

разпореждане, включително и залог, с имущество, с което се упражнява лицензионна 

дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или 
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могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НЛДЕ Комисията дава 

разрешение за извършване на сделки, между които особен залог и такива на стойност 

повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен 

финансов отчет. В конкретния случай, проектът на анекс към Договор за револвиращ 

кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, има за предмет нов кредит, 

чийто размер е 10,57% от активите на „Компания за енергетика и развитие“ ООД, които са 

на стойност 113 486 хил. лв., съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 

2021 г. Сключването на анекси съответно към Договора за залог на търговското 

предприятие и към Договора от за учредяване на особен залог на вземане, с които се 

договарят нови условия, представляват сделки, попадащи в обхвата на чл. 53, ал. 5 и чл. 

21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ. В тази връзка, на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, 

КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на тези сделки водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на 

лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 от ЗЕ. Тази преценка се 

обосновава на резултатите от извършен анализ на финансовото състояние на дружеството 

на база на представения финансов модел за периода 2022 г. - 2027 г., независимо, че 

крайният срок за погасяване на всички дължими по кредита суми (главница, лихви, 

разноски и др.) е до 31.12.2022 г. 

Прогнозни парични потоци за периода 2022 г. – 2027г. 

Дружеството е представило финансов модел за периода 2022 г. – 2027 г., с прогноза 

на паричните потоци, общо за дейностите: производство на електрическа енергия, 

балансиране и търговия на електрическа енергия, представени в таблицата: 
 (Лева)  

Период  

Нетен 

паричен 

поток от 

оперативна 

дейност 

Нетен 

паричен 

поток от 

финансова 

дейност 

Изменение 

на 

паричната 

наличност 

през 

годината 

Наличност 

на 

парични 

средства в 

началото 

на периода 

Наличност 

на парични 

средства в 

края на 

периода 

2022 г. 14 649 485 -3 610 763 11 038 722 12 331 918 23 370 640 

2023 г. 14 653 159 -3 610 763 11 042 396 23 370 640 34 416 036 

2024 г. 13 523 993 -3 610 763 9 913 230 34 413 036 44 326 266 

2025 г. 13 375 953 -3 610 763 9 765 189 44 326 266 54 091 456 

2026 г. 13 467 584 -3 610 763 9 856 821 54 091 456 63 948 277 

2027 г. 13 306 667 -3 610 763 9 695 903 63 948 277 73 644 180 

 

Анализът на финансовия модел показва, че приходите от продажба на електрическа 

енергия са прогнозирани при: 

- годишно производство, което в разглеждания период намалява с 0,40% годишно от 

17 706 MWh за 2022 г. на 17 353 MWh през 2027 г.; годишно нетно специфично 

производство на електрическа енергия непроменено през периода в размер на 16 715 MWh 

и годишно производство над нетното специфично производство 991 MWh с тенденция на 

намаление до 638 MWh през 2027 г.; 

- средна годишна премия от Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ в 

размер на 290,00 лв./MWh за 2022 г. с тенденция в периода да се увеличава в резултат на 

прогнозирания спад на средногодишната пазарна цена от 195,60 лв./MWh до 124,00 

лв./MWh, определени при преференциална цена 485,60 лв./MWh (без ДДС), приета с 

Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР за електрически централи с фотоволтаични 

модули над 200 kW.  
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Дружеството обосновава приложеното намаление на прогнозната средногодишна 

пазарна цена във финансовия модел с предвижданията посочени в доклада на водещата 

международна консултантска компания „Baringa Services Limited“ за прогнозни цени на 

електрическата енергия.  

Оперативните разходи, свързани с производството на електрическа енергия от 

централата, обхващат всички присъщи разходи за дейността с различна индексация на 

годишна база на отделните видове разходи.  

Освен постъпленията и плащанията за дейността производство на електрическа 

енергия в общите парични потоци за дружеството са включени и постъпленията и 

плащанията за дейностите търговия и балансиране с електрическа енергия.  

В паричните потоци от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване на 

задълженията по банковите кредити (инвестиционен кредит и револвиращ кредит за 

оборотни средства и издаване на банкови гаранции).  

При така заложените параметри и допускания, прогнозният паричен поток за 

периода 2022 г. – 2027 г. е положителен и показва, че „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД ще генерира достатъчен паричен ресурс за погасяване на задълженията по 

банковия кредит. Предвид изложеното може да се направи извода, че разглежданите 

сделки няма да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на дружеството. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва С. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

заявление от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, с което е поискало издаване на 

разрешение за сключване на анекс към Договор за револвиращ кредит за оборотни 

средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД (като кредитор) и 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД  (като кредитополучател), както и сключване 

на анекс към Договор за особен залог върху търговското предприятие на „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД по реда на Закона за особените залози. С писмо с вх. № Е-

ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. заявителят е допълнил заявлението с искане за разрешение за 

подписване на анекс към Договор за учредяване на особен залог на вземане по реда на 

Закона за особените залози от 19.12.2018 г. Сключването на посочените договори е 

разрешено с Решение № Р-284 от 05.06.2019 г. на КЕВР.  

Предоставен е проект на Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ 

кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, който съдържа следните 

основни условия: 

- срокът за ползване на кредита, респективно крайният срок за погасяване на 

всички дължими суми по договора за кредит се продължава до 31.12.2022 г. и 

максималният размер на кредита се увеличава от 7 000 000 лева на 12 000 000 лева. 

Представените проекти на Анекс № 2 към Договор за залог на търговско 

предприятие по реда на Закона за особените залози от 14.06.2019 г. и Анекс № 2 към 

Договор за учредяване за особен залог на вземане по реда на ЗОЗ от 19.12.2018 г. запазват 

действието си независимо от и включително по отношение на увеличения размер на 

Договора за кредит.  

Комисията следва да извърши преценка дали сключването на тези сделки водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие, или до нарушаване на съществени условия за 

осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 от ЗЕ. 

 Д. Николкова допълни, че дружеството е представило прогнозни парични потоци за 

периода 2022 г. – 2027 г. и финансов модел с прогноза на паричните потоци общо за 

дейностите производство на електрическа енергия, балансиране и търговия на 
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електрическа енергия. Анализът на финансовия модел показва, че приходите от продажба 

на електрическа енергия са прогнозирани при следните параметри: 

- годишно производство; годишно нетно специфично производство на електрическа 

енергия непроменено през периода и годишно производство над нетното специфично 

производство; 

- средна годишна премия от Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ и 

пазарна цена, определени и преференциална цена, която е приета с Решение № Ц-18 от 

20.06.2011 г. на КЕВР за електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kW.  

В паричните потоци от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване на 

задълженията по банковите кредити (инвестиционен кредит и револвиращ кредит за 

оборотни средства и издаване на банкови гаранции). Стойностите на параметрите са 

посочени в доклада.  

При така заложените параметри и допускания, прогнозният паричен поток за 

периода 2022 г. – 2027 г. е положителен и показва, че „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД ще генерира достатъчен паричен ресурс за погасяване на задълженията по 

банковия кредит. Предвид изложеното може да се направи извод, че разглежданите сделки 

няма да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на дружеството. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група 

предлага КЕВР да обсъди следните решения: 

 I. Да приеме настоящия доклад; 

II. Да разреши на „Компания за енергетика и развитие“ ООД да сключи: 

1. Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ кредит за оборотни 

средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, 

представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г.; 

2. Анекс № 2 Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за 

особените залози от 14.06.2019 г., сключен между „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства 

и издаване на банкови гаранции от 07.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 

от 29.06.2022 г.;  

3. Анекс № 2 към  Договор за учредяване за особен залог на вземане по реда на ЗОЗ 

от 19.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо 

наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – 

заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - залогодател към 

Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, 

сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование 

„Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД –кредитор и 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, 

представен писмо с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. 

 А. Йорданов запита дали с подаване на заявлението заявителят е посочил, че в него 

се съдържа информация, която да се класифицира като защитена по закон ида да следва да 

се заличи от информацията, която ще се публикува по насто ящия протокол.  
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 С. Маринова отговори, че дружеството не е посочила изрична информация която 

следва да бъде защитена като такава. Практика на Комисията е да заличава цифрите, с 

оглед запазване на по-важната информация във връзка с такива договори.  

 А. Йорданов каза, че правото на защитена по закон информация е субективно право 

и предполага заявителят да го е поискал. А. Йорданов каза, че затова настоява в протокола 

да се публикува всичко и без заличаване, след като това не е поискано.  

 И. Иванов каза, че не е поискано заличаване, което означава, че заявителят 

мълчаливо приема, че цялата информация ще бъде публична и ще се публикува.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „Компания за енергетика и развитие“ ООД да сключи: 

1. Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ кредит за оборотни 

средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, 

представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г.; 

2. Анекс № 2 Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за 

особените залози от 14.06.2019 г., сключен между „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и 

издаване на банкови гаранции от 07.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 

29.06.2022 г.;  

3. Анекс № 2 към Договор за учредяване за особен залог на вземане по реда на ЗОЗ 

от 19.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо 

наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – 

заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - залогодател към Договор 

за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, сключен 

между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ 

АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД –кредитор и „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен писмо с вх. 

Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.3. Комисията започна разглеждането на проект на решение относно 

заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел 

Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Р. Наков. По административното производство е изготвен доклад от 

работната група от 01.08.2022 г., който е приет с решение на Комисията за закритото 

заседание, проведено на 05.08.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В откритото заседание, което е проведено по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 11.08.2022 г., 

дистанционно участие е взел изпълнителният директор на дружеството – г-н Павлин 

Костов, който е изразил положително становище по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад. Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 

5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 

3, чл. 64, ал. 1 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да 

реши: 

1. Да измени лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД по отношение на енергийния 

обект, във връзка с промяна на енергопреобразуващата технология и естеството на 

първичните енергийни източници – от основно гориво – въглища на съвместно използване 

на въглища и биомаса или RDF или смес от биомаса и RDF за енергиен котел ЕПГ-2, а за 

водогреен котел КВГМ – от гориво въглища на съвместно изгаряне на въглища и биомаса, 

при което общата инсталирана топлинна мощност на централата се променя от 464,8 

MW на 281,5 MW, а електрическата мощност остава непроменена – 30 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано Приложение № 1 – 

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

представляващо приложение към лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение към решението. 

А. Йорданов каза, че в несъответствие с установената практика структурата на 

собствеността на заявителя за изменение на лицензията не е изяснена до краен собственик.  

Р. Наков отговори, че приема забележката и вижда, че на стр. 2 от проекта на 

решение относно структурата на капитала е отбелязано, че става въпрос за чуждестранно 

юридическо лице с идентификация на държава: Кипър. Р. Наков допълни, че ще обърне 

внимание на дирекция „Правна“ за този пропуск.  

А. Йорданов каза, че прави предложение за връщане на проекта на решение, за да се 

допълни с изследването за структурата на собствеността, за да не се окаже Комисията в 

нарушение на закона, третиращ преференциалните данъчни територии.  

И. Иванов каза, че наистина това предложение трябва да се подкрепи. Необходимо е 

да се адресира писмо към декларираните собственици и да се формулира ясен въпрос, на 

който трябва да отговорят. След това проектът на решение ще се допълни със съответната 

информация.  

А. Йорданов каза, че трябва да се провери и дали заявителят има претенции за 

заличаване на защитена по закон информация от мотивната част на решението, което 

предстои да се публикува на сайта на КЕВР. Този въпрос също трябва изрично да се изясни 

със заявителя.  

И. Иванов каза, че това са задължителните указания, които се дават на работната 

група. И. Иванов обърна внимание, че топлинната мощност се намалява от 464 на 281 MW. 

Това означавали, че са намалели потребностите на клиентите на топлофикацията? 

Р. Наков отговори, че няма съществено изменение по отношение на клиентите. 

Дружеството е съобщило, че ще успява да задоволи нуждите от топлинна енергия на 
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действащите клиенти дори и с тези мощности, които ще експлоатира. Следователно така 

намалената мощност няма да рефлектира негативно върху клиентите на дружеството.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

проекта на решение.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Връща проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. 

от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 2. Проектът на решение да бъде допълнен с проучване на структурата на капитала 

на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД и информация за търговската тайна, 

посочена в заявлението на дружеството. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 

г. на „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-032-03 от 

15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

събраните данни от проведеното открито заседание на 11.08.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 

05.05.2022 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-032-03 от 

15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, във 

връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София 

Изток“. 

Със Заповед № З-E-1055 от 31.05.2022 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявлението и приложенията към него. 

След преглед на постъпилото заявление, с писмо с изх. № E-ЗЛР-И-1013 от  

30.06.2022 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителна информация 

и документи, които са предоставени с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-1013 от 11.07.2022 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1732 от 01.08.2022 г., приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по Протокол № 201 от 05.08.2022 г., т. 3, и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 

11.08.2022 г. е проведено открито заседание, за което лицензиантът е уведомен с писмо с 

изх. № Е-ЗЛР-И-1013 от 05.08.2022 г. В откритото заседание, чрез програма Microsoft 
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Teams, дистанционно участие е взел изпълнителният директор на дружеството – г-н 

Александър Александров. Същият е изразил положително становище по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

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

вписванията към Министерството на правосъдието, се установява, че „Топлофикация 

София“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. 

„Топлофикация София“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 831609046, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, 

гр. София, 1680, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б. Дружеството е с предмет на 

дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на 

електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, 

обслужващи основните. „Топлофикация София“ ЕАД е с двустепенна система на 

управление – надзорен и управителен съвет и се представлява от Александър Славчев 

Александров, в качеството му на изпълнителен директор и от Ивайло Ивов Епитропов, в 

качеството му на председател на управителния съвет. Капиталът на дружеството е в 

размер на 107 648 905 лв., разпределен в 107 648 905 поименни акции, всяка с номинална 

стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала e Столична община. 

„Топлофикация София“ ЕАД е титуляр на следните лицензии: 

- лицензия № Л-031-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна 

енергия“, изменена с Решение № И1-Л-031-02 от 13.06.2005 г. С Решение № И2-Л-031 от 

29.03.2010 г. е продължен срокът на лицензията с 10 (десет) години; 

- лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа 

и топлинна енергия“ за срок от 20 години, изменена с Решение № И3-Л-032 от 10.10.2011 

г., с  

Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., с Решение № И5-Л-032 от 22.12.2015 г., с Решение 

№ И6-Л-032 от 21.06.2016 г. и с Решение № И7-Л-032 от 28.02.2019 г.; 

- лицензия № Л-033-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ 

на територия в град София за срок от 20 години, изменена с Решение № И1-Л-033-05 от 

23.04.2007 г. и с Решение № И2-Л-033 от 12.12.2011 г.; 

- лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ за срок от 10 г. 

С решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г. на КЕВР, сроковете на лицензиите за 

производство на топлинна енергия, за производство на електрическа и топлинна енергия и 

за пренос на топлинна енергия са продължени с 25 (двадесет и пет) години, считано от  

16.12.2020 г. 
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. дружеството е 

направило искане за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ във връзка с въвеждане в 

експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“. 

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

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

По силата на чл. 51, ал. 5 от ЗЕ и чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска 

изменение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 от НЛДЕ при съществено изменение 

на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, както и по отношение на 

естеството на първичните енергийни източници, които се използват, и/или на 

енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на 

ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси и/или до намаляване 

на вредното въздействие върху околната среда. Лицензиантът по същество е поискал 
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изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната 

дейност. Модернизацията на турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“, представляващ 

основно съоръжение за изпълнение на лицензионната дейност по производство на 

електрическа и топлинна енергия, налага изменение на лицензията по отношение на 

енергийния обект, за който е издадена. На основание чл. 49, ал. 1, т. 8 от НЛДЕ 

лицензията съдържа обекта, чрез който се извършва лицензионната дейност. Съгласно чл. 

49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се 

осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични 

характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това 

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

тази връзка, „Топлофикация София“ ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 

– „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“, така 

както се предлага да бъде изменено. 

В случая изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, не води 

до изменение на вида на лицензията, която остава лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

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

единствено до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа 

описанието на обекта, с който се осъществява лицензионната дейност, с неговите 

технически и технологични характеристики. 

За удостоверяване на вещните си права върху модернизирания турбогенератор № 3 

в ТЕЦ „София Изток“, чрез който ще се осъществява дейността, дружеството е 

представило Договор № EBRD 6/14 „Модернизация на турбоагрегат ТГ-3 в ТЕЦ „София 

Изток“ с нова противоналегателна турбина“ от 17.01.2019 г., със страни „Топлофикация 

София“ ЕАД и Consortium Siemens Energy S.R.O and Siemens Energy EOOD, c водещ в 

консорциума Siemens Energy s.r.o, Чешка република и член на консорциума Siemens 

Energy EOOD, България, консорциум, учреден съгласно законите на Република България; 

Анекс № 1 от 15.12.2021 г. към договора; Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа от 15.04.2022 г. (образец № 15) и Разрешение за ползване на строежа 

№ СТ-05-353 от 05.07.2022 г. С посочения договор „Топлофикация София“ ЕАД е 

възложило на Consortium Siemens Energy S.R.O and Siemens Energy EOOD проектирането, 

изработката, изпитването, доставката, монтажа, завършването и пускането в експлоатация 

на модернизацията на турбоагрегат ТГ 3 в ТЕЦ „София изток“ с нова противоналегателна 

турбина. Съобразно представените документи, „Топлофикация София“ ЕАД е придобило 

собствеността върху изградените и въведени в експлоатация съоръжения. 

С Решение № И8-Л-032 от 25.09.2020 г., по т. 3, Комисията е одобрила 

актуализирани приложения към лицензиите на „Топлофикация София“ ЕАД, в т. ч. 

Приложение № 1 „Описание на обектите с техните технически и технологични 

характеристики“ към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, от 

което е видно, че инсталираната електрическа мощност на ТЕЦ „София Изток“ е 

била 166,849 MW, а топлинната мощност е била 1 872,0 MW, със следните 

производствени съоръжения: 

- енергийни парогенератори – ПГ № 1, ПГ № 2, ПГ № 3, ПГ № 4, тип 1В-220-96, 

пуснати в експлоатация в периода 1964 г. – 1968 г. с номинално паропроизводство 220 t/h, 

номинално налягане на прегрята пара 9,6 МРа и температура на прегрята пара 540оС.  

- енергийни парогенератори – ПГ № 5, ПГ № 6 и ПГ № 7, тип ПК 220, пуснати в 

експлоатация в периода 1988 г. – 1989 г., с номинално паропроизводство 220 t/h, 

номинално налягане на прегрята пара 13,53 МРа и температура на прегрята пара 535оС. 

- турбогенератори – ТГ № 1 и ТГ № 2, тип VPТ30-90/10/1,2, пуснати в 

експлоатация 1964 г. и номинална мощност на генераторите по 30 MW всеки от тях. 

- турбогенератори – ТГ № 4, тип SST-300 CE2L/V36S, пуснат в експлоатация 2017 
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г. и номинална мощност на генератора 40,849 MW и ТГ № 5, тип PR68/66-130/10/0,8, 

пуснат в експлоатация 1988 г. и номинална мощност на генератора 66 MW. 

- водогрейни котли – ВК № 1 до ВК № 8, тип ВК 100, пуснати в експлоатация в 

периода 1974 г. – 1982 г. с номинална топлинна мощност 116,3 MW всеки от тях. 

Със заявлението от 05.05.2022 г. „Топлофикация София“ ЕАД е представило 

актуализирано Приложение № 1 към лицензията за производство на електрическа и 

топлинна енергия, с което се предлага промяна по отношение на енергийния обект, в 

частта касаеща ТЕЦ „София Изток“, с промяна на инсталираната електрическа 

мощност от 166,849 MW на 205,349 MW и на топлинната мощност от 1 872,0 MW на 2 

014,4 MW, поради въвеждането в експлоатация на модернизиран турбогенератор № 3 в 

ТЕЦ „София Изток“ (ТГ № 3). 

„Топлофикация София“ ЕАД е представило обосновка по отношение на исканото 

изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“, в която се посочва следното: 

Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация София“ 

ЕАД, одобрена с Решение № БП-2 от 21.01.2015 г. на КЕВР, в ТЕЦ „София Изток“ е 

изпълнен проект за модернизация на турбогенератор ст. № 3 (ТГ № 3), с който се цели да 

бъдат постигнати критериите за високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия. Дружеството посочва, че модернизираната ТГ № 3 от 

кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор в противоналегателна 

турбина с бойлер-кондензатор за топлофикационни цели е с постигната топлинна 

мощност в бойлер-кондензатора над 90 MW и електрическа мощност на генератора 

38,509 MW. 

Реконструкцията и модернизацията на ТГ № 3 се явява заместваща мощност на ТГ 

№ 3, която е изведена от експлоатация с Решение № И6-Л-032 от 21.06.2016 г. на КЕВР, 

поради незадоволително техническо състояние и цели по-добра ефективност при 

комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Модернизираната ТГ 

№ 3 се инсталира към съществуващите електро и топлотехнически съоръжения. 

Изнасянето на електрическата енергия към електропреносната мрежа ще се осъществява 

чрез трансформатор № 3 и ще се отчита от средство за търговско измерване, собственост 

на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

Дружеството заявява, че целта е да се обезпечи приемствеността на съоръженията и 

непрекъснатостта на комбинираното производство, с оглед задълженията на енергийното 

предприятие, съгласно чл. 69 от ЗЕ. Промяната на типа на турбината ще доведе до: 

- постигане на критериите за високо ефективно комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия; 

-по-голяма икономичност на комбинирания цикъл; 

- повишаване дела на произведената топлинна енергия по комбиниран начин; 

- увеличаване на разполагаемата електрическата мощност; 

- намаляване собствените нужди на електрическа енергия; 

- използването на съвременна система за автоматизация и управление на 

технологичните процеси и подобряване условията за безопасен труд. 

Изпълнението на лицензионната дейност с новата инсталация (ТГ № 3) ще доведе 

до повишаване на ефективността при производството на топлинна и електрическа 

енергия, като произведената комбинирана енергия ще отговаря на нормативните 

изисквания съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне 

на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия, а именно КПД≥75% и ΔF≥10%, което показва, че 

работата на ТГ № 3 води до спестяване на повече от 10% първично гориво, респективно и 

до намаляване на генерираните емисии на парникови газове от площадката на ТЕЦ 

„София изток“ за единица енергия. Също така модернизацията на ТГ-3 ще допринесе и за 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 22 

опазване на околната среда. 

Дружеството посочва, че включването на новата инсталация в Приложение № 1 

към лицензията и работата с нея е от изключително значение за дружеството, поради по-

ниските специфични разходи за гориво, с които се произвежда високоефективно 

комбинирано производство.  

Към заявлението за изменение на лицензията е представен Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа от 15.04.2022 г. (образец № 15), с който е 

прието, че строежът е изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект, разрешението 

за строеж, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и че наличната строителна документация в достатъчна степен 

характеризира изпълненото строителство. 

„Топлофикация София“ ЕАД посочва, че всички строително монтажни работи са 

завършени, всички необходими, съгласно нормативната уредба, проби, изпитания и 

изпитвания са изпълнени и протоколите за тях са надлежно оформени. Турбогенераторът 

и спомагателните съоръжения към него са монтирани в действащата топлоелектрическа 

централа, като е осигурено спазването на изискванията за безопасни и здравословни 

условия на труд.  

Дружеството заявява, че персоналът, който ще обслужва съоръжението е обучен за 

работа и запознат с инструкциите за експлоатация, като е извършена проверка на знанията 

на служителите. Нормативните изисквания за техническа експлоатация са спазени, като са 

проведени необходимите изпитания на новите съоръжения, а тези за които се изисква са 

технически освидетелствани. Проведени са 72-часови проби и е издадено разрешение за 

ползване по реда на ЗУТ. 

Дружеството посочва, че внедряването в експлоатация на новата турбина ще 

замести по-ниско ефективни мощности и ще се отрази в намаление на разходите за гориво 

при относително запазване на приходите от електроенергия.  

Дружеството счита, че с въвеждането в експлоатация на инсталацията в ТЕЦ 

„София Изток“ няма да настъпят изменения по отношение на контролираните параметри 

на околната среда. Промяната на капацитета на инсталацията е в границите на капацитета 

на инсталацията, определен с действащото комплексно разрешително, тя ще работи с 

действащите към момента горивни инсталации и за нея не се налага преразглеждане на 

комплексното разрешително, предвид определението по §1, т. 41 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Предвид на това, че съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ строежите от първа, втора и 

трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, 

издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по 

ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

„Топлофикация София“ ЕАД е представило: Разрешение за ползване № СТ-05-353 от 

05.07.2022 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол, ведно с Протокол 

за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16). 

По отношение спазването на нормативните изисквания за опазване на 

околната среда, дружеството е представило писмо с изх. № 26-00-10475 от 05.01.2015 г. 

от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София относно: 

инвестиционно предложение за „Модернизация на турбогенератори ТГ3 и ТГ 4 в ТЕЦ 

„София Изток“, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район 

„Искър“, Столична община“. От писмото по т. І, е видно, че при предвидената 

модернизация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ София Изток не би могло да се очаква значително 

отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, 

предвид на което от РИОСВ-София не намират основание за провеждане на процедура 

по реда на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС и чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие. По т. ІІ, относно изискванията на глава седма, раздел ІІ „Комплексни 
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разрешителни“ на ЗООС – преди реализацията на инвестиционното предложение 

„Топлофикация София“ ЕАД е следвало да предприеме действия по реда на глава седма, 

раздел ІІ от ЗООС и да представи информация съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни в Министерство на околната 

среда и водите. 

По отношение стойността на турбоагрегата и осигуреното финансиране, 

дружеството е посочило, че стойността на ТГ-3 е в размер на 9 215 580,30 € без ДДС, 

съгласно подписан допълнителен Анекс № 1 от 15.12.2021 г. към Договор № EBRD 6/14 

от 17.01.2019 г., между „Топлофикация София“ ЕАД и Consortium Siemens Energy S.R.O 

and Siemens Energy EOOD. Финансирането е в съотношение собствени към привлечени 

средства: 62/38, или от „Топлофикация София“ ЕАД – 5 715 580 евро без ДДС и от 

Европейска банка за възстановяване и развитие – 3 500 000 € без ДДС. 

Предвид гореизложеното, може да се направи извод, че извършената 

модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“ с промяна от кондензационна 

турбина с топлофикационен пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-

кондензатор за топлофикационни цели ще доведе до повишаване на ефективността 

на производствения процес, като произведената комбинирана енергия ще отговаря 

на нормативните изисквания съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от 19 март 

2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, а именно 

КПД≥75% и ΔF≥10%, което показва, че работата на ТГ № 3 ще води до спестяване на 

повече от 10% първично гориво, респективно и до намаляване на генерираните 

емисии на парникови газове от площадката на ТЕЦ „София изток“ за единица 

енергия, при намаляване на разходите и относително запазване на приходите от 

електроенергия и съответно ще допринесе и за опазване на околната среда. 

Предвид извършената модернизация на ТГ № 3 в ТЕЦ „София Изток“, 

инсталираната топлинна мощност в ТЕЦ „София Изток“ се променя от 1 872,0 MW 

на 2 014,4 MW, а електрическата мощност се променя от 166,849 MW на 205,349 MW. 

В тази връзка, „Топлофикация София“ ЕАД ще експлоатира производствени 

мощности с обща топлинна мощност – 3 337,4 MW и електрическа мощност 277,349 

MW. 

Приложение № 1 към Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация София“ 

ЕАД – „Описание на обектите с техните технически и технологични 

характеристики“ следва да се измени в частта по т. ІІ относно ТЕЦ „София Изток“, 

като в т. 1 „Основни данни за централата“ се промени инсталираната електрическа 

и топлинна мощност, така както е посочено по-горе, в т. 2.2. „Турбогенератори“ се 

добави „ТГ № 3“ и в т. 2.3. „Електрически генератори“ се добави „Г № 3“ със 

съответните им технически параметри, така както са предоставени от дружеството. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва Р. Наков. По административното производство е изготвен доклад от 

работната група от 01.08.2022 г., който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание от 

05.08.2022 г. по т. 3 и публикуван на интернет страницата на Комисията. В изпълнение на 

разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 11.08.2022 г. е проведено открито заседание, в 

което е участвал изпълнителният директор на дружеството – г-н Александър Александров. 

Същият е изразил положително становище по така отразените факти, обстоятелства и 

изводи в приетия доклад. Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 

64, ал. 1 и 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да 
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реши: 

1. Да измени лицензия от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД по 

отношение на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран 

турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“, като инсталираната електрическа мощност 

в ТЕЦ „София Изток“ се променя от 166,849 MW на 205,349 MW, а инсталираната 

топлинна мощност в централата се променя от 1 872,0 MW на 2 014,4 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 

„Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ към 

Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, представляващо приложение към решението. 

А. Йорданов запита дали със заявлението от страна на заявителя има претендиране 

за защитена по закон търговска информация. Ще се заличава ли нещо от решението, което 

се публикува за изменение на лицензията? 

Р. Наков отговори, че „Топлофикация София“ ЕАД не е изразило с изрично писмо 

искане за заличаване на информация, която представлява търговска тайна. В такъв случай 

решението може да бъде публикувано в цялост.  

И. Иванов каза, че още в хода на подготовка на доклада към всеки от заявителите 

трябва да се отправя питане дали желае заличаване на информация. Когато от тяхна страна 

няма постъпило искане, решението ще се публикува в цялост.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

проекта на решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 1 и 66, т. 1 от 

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Изменя лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД, с ЕИК 

831609046, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Столична, гр. София, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, по отношение 

на енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран 

турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“, като инсталираната електрическа мощност в 

ТЕЦ „София Изток“ се променя от 166,849 MW на 205,349 MW, а инсталираната 

топлинна мощност в централата се променя от 1 872,0 MW на 2 014,4 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 

„Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ към 

Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, представляващо приложение към решението. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.5. Комисията, след  като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 

23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. 

за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

подадени от „Топлофикация-Разград“ АД, и събраните данни от проведеното открито 

заседание на 11.08.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадени в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 

23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от 

„Топлофикация-Разград“ АД на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към тях е 

сформирана работна група със Заповед № З-Е-74 от 30.03.2022 г. на председателя на 

КЕВР. 

Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Разград“ АД са свързани, на 

основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно 

административно производство. 

С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-28 от 06.04.2022 г. и с изх. № Е-ЗЛР-ПД-1046 от 

23.06.2022 г. от дружеството е изискано да представи допълнителна информация и 

документи, които са постъпили в Комисията с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-28 от 18.04.2022 г. 

и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1046 от 04.07.2022 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявленията и приложенията към тях са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1736 от 01.08.2022 г., приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по Протокол № 201 от 05.08.2022 г., т. 1, и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 

11.08.2022 г. е проведено открито заседание, за което лицензиантът е уведомен с писмо с 

изх. № Е-ЗЛР-ПД-32 от 05.08.2022 г. В откритото заседание, чрез програма Microsoft 

Teams, дистанционно участие е взел упълномощен представител на дружеството. Същият 

е изразил положително становище по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в 

приетия доклад. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

„Топлофикация-Разград“ АД e титуляр на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на топлинна енергия“, която с Решение № И1-Л-082 от 

10.08.2009 г. е изменена в лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, както и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос 

на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка. С Решение № И2-

Л-082 от 24.02.2021 г. двете лицензии са продължени с 2 (две) години, считано от 

23.03.2021 г., поради което срокът им изтича на 23.03.2023 г. 

Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава за срок не по-

дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява 

всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за 

продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната 

лицензия.  

Предвид горното, заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало новият срок на издадените 

му лицензии да бъде 1 (една) година. 

I. ПРАВНИ АСПЕКТИ: 

От представеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по 
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вписванията – гр. Разград и след извършена справка в Търговския регистър, се установи, 

че „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. „Топлофикация-Разград“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 116019472, със 

седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, 

Западна индустриална зона, ул. „Черна“. Предметът на дейност на „Топлофикация-

Разград“ АД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна 

енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност 

дружеството е получило необходимите лицензии. Регистрираният капитал на дружеството 

възлиза на 7 000 000 лв. и е разпределен в 7 000 000 бр. поименни акции с номинална 

стойност на една акция 1,00 лв. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните 

от тях лица.  

Капиталът на „Топлофикация-Разград“ АД се притежава от „Овергаз Холдинг“ АД 

– 6 999 999 бр. от всички акции и 1 бр. от „Овергаз директ“ АД, което дружество, видно от 

справка в Търговския регистър, е преобразувано в „Овергаз директ“ ЕООД, с едноличен 

собственик на капитала „Ди Ди Мениджмънт“ АД. 

Основен акционер в „Овергаз Холдинг“ АД,  притежаващ – 98,42 % от всички 

акции, е „Ди Ди Ай Холдингс Лимитид“, дружеството с ограничена отговорност, със 

седалище Великобритания, Лондон, вписано в съответния национален регистър с № 

3735879, с едноличен собственик на капитала – „Ди Ди Мениджмънт“ АД.  

„Ди Ди Мениджмънт“ АД, ЕИК 130677105, е търговско дружество, учредено по ТЗ 

на Р. България, със собственици на капитал: Сашо Георгиев Дончев – 55%; Даниел Дончев 

– 18%; Георги Дончев – 18%; Ева Дончева 9%. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Топлофикация-

Разград“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици.   

„Топлофикация-Разград“ АД е с едностепенна система на управление и се 

управлява от тричленен съвет на директорите, като представляващ дружеството е 

изпълнителният директор Михаил Ковачев.  Видно от представените на основание чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) декларации от всички членове на съвета на директорите на 

„Топлофикация-Разград“ АД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството. Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от 

НЛДЕ декларации и след извършена служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че дружеството не е в производство по ликвидация или по несъстоятелност. 

Комисията не е отнемала и не е отказвала издаването на лицензия за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос 

на топлинна енергия“. 

При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, 

Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 
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човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните 

обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на 

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

основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се 

прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за 

издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на 

срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната 

дейност за новия срок. 

Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла 

на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не 

му е отнемала или отказвала издаването на лицензия за същите дейности, поради което 

продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните обекти, чрез 

които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило заверени 

копия от нотариален акт за собственост на недвижими имоти, скици на поземлени имоти, 

издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград и извлечение от 

инвентарна книга към 28.02.2022 г. 

С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ 

лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се 

осъществява дейността. 

Дружеството е представило към заявлението за продължаване на срока на 

лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г., който се разглежда в отделно 

административно производство от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото 

производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване 

възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за поискания 

нов срок. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

II.1. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. е подадено от „Топлофикация-

Разград“ АД с искане срокът на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ да бъде продължен с 1 (една) година, 

считано от датата на изтичане срока на лицензията, а именно 23.03.2023 г.  

Дружеството е обосновало поискания нов едногодишен срок със следното: 

„Топлофикация-Разград“ АД не е в състояние да вземе адекватно решение за срока на 

издадените на дружеството лицензии, като основни причини за поискания едногодишен 

срок е наложеният с Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и 

допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на 

електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 

17.12.2021 г.), мораториум върху цените на електрическата и топлинната енергия, липсата 

на гаранции за бъдещи доставки на природен газ, както и непрекъснатото покачване на 

цената на основната суровина за производство - природния газ, съответното непълната 

компенсация на дружеството за това.  Дружеството отбелязва, че през последните шест 

години реализира отрицателен финансов резултат в размер на 5 441 679,47 лв.  

„Топлофикация-Разград“ АД разчита, че за една година ще се даде възможност за 

изясняване на всички посочени проблеми, за да се вземе решение за дългосрочното 

развитие на дружеството.  

От представената обосновка към заявлението е видно, че „Топлофикация-Разград“ 

АД осъществява лицензионната си дейност чрез основни и спомагателни съоръжения, 
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които обезпечават производството на електрическа и топлинна енергия в съответствие със 

законовите изисквания и с нуждите на клиентите на дружеството. Всички съоръжения се 

поддържат в добро техническо състояние, удостоверено със съответните ревизионни 

актове и протоколи за техническото им състояние. Осъществяват се постоянна поддръжка 

и периодични прегледи и ремонти на съоръженията от опитни и квалифицирани 

работници и служители на предприятието. 

Основните производствени съоръжения на дружеството са: 

1. Водогрейни котли: ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, ВК5; 

2. Парен котел: ПК4; 

3. Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 

(ИКПТЕЕ); 

4. Топлогенерираща мощност „Рока“ – 900 kW; 

5. Топлогенерираща мощност „ЦДГ“ – 900 kW. 

 

От Констативен протокол № РД-08/2022 г. от 15.03.2022 г., съставен от експерти на 

РИОСВ-Русе, е установено състоянието на площадката на „Топлофикация-Разград“ АД, 

актуално към 15.03.2022 г., както следва: 

- водогрейни котли ВК 1, ВК 2 и ВК 5 – изведени от експлоатация; 

- водогрейни котли ВК 3 и ВК 4, работят на природен газ с ограничена топлинна 

мощност 3,0 MW на всеки от тях; 

- парен котел КМ 12 (ПК 4) – в експлоатация, с топлинна мощност 6,5 MW; 

- ИКПТЕЕ – без промяна, работеща на природен газ, с топлинна мощност 7,042 

MW. 

Общата топлинна мощност на производствените съоръжения, които са в 

експлоатация е 19,542 MW. 

„Топлофикация-Разград“ АД разполага с общ персонал от 34 квалифицирани 

служители и работници, което е видно от представената справка. Те преминават 

периодично курсове за повишаване на квалификацията си. 

За доказване на техническото състояние на енергийния обект и за техническите и 

експлоатационните му характеристики и обслужващата го инфраструктура, дружеството 

е представило заверени копия на следните документи: 

- Протоколи от 16.12.2020 г., 09.11.2021 г., 08.12.2021 г., 25.01.2022 г. и от 

14.03.2022 г. относно: извършени функционални проби на ТСВО и проверка за плътност 

на газовата инсталация, изпитвания на: регулатори с вграден отсекател по високо налягане 

и на различни модели предпазни клапани, издадени от „Газмонтаж Инженеринг Рз“ 

ЕООД. В протоколите е отразено, че те са изправни и без забележки; 

- Констативен протокол № ИП 51/11.12.2020 г. и констативен протокол № РД-

08/2022 г. от 15.03.2022 г., издадени от „Регионална инспекция по околна среда и водите – 

Русе“ за извършени извънредни проверки на „Топлофикация-Разград“ АД; 

- Протоколи за проверки на котелна централа от 17.02.2022 г., 15.02.2021 г., 

издадени от Регионален отдел на „Инспекция за държавен технически надзор“ – Северна 

Централна България – офис гр. Русе. При проверките са проверени различни условия, 

съгласно чек листове; 

- Акт от 15.03.2021 г. и Акт от 17.03.2021 г. за извършени първоначални 

технически прегледи с изпитване на водогреен котел ВКМ 6,5, издадени от лицензиран 

орган за технически надзор – „Технически надзор Разград“ ЕООД; 

- 25 броя Ревизионни актове от: 29.09.2016 г., 24.10.2019 г., 06.12.2019 г., 

14.12.2020 г., 15.12.2020 г., 15.02.2021 г., 15.03.2021 г., 16.03.2021 г., 17.03.2021 г., 

14.12.2021 г., 15.02.2022 г. и от 16.03.2022 г. 

- Ревизионни книги на поднадзорни обекти: водогрейни котли „ARES PRO 300 № 

1, 2 и 3 и котелна газова инсталация „Рока“ и котелна газова инсталация ДГ „М. Палазов“, 
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издадени от „Технически надзор Разград“ ЕООД, притежаващо лицензия № 802 от 

13.08.2019 г.;  

- 11 броя сервизни протоколи от 2020 г., 2021 г. и от 2022 г. за извършени 

технически обслужвания при достигнати определени часове на работа на 

когенерационната инсталация, с двигател тип „JMS 620 F02 F193“; 

От представените протоколи и ревизионни актове, издадени от компетентни 

органи, е видно, че основните съоръжения за производство на топлинна и електрическа 

енергия се поддържат в добро техническо състояние и дружеството разполага с 

квалифициран персонал. Дружеството извършва и необходимите текущи ремонти и 

сервизно обслужване на производствените съоръжения, при достигане на определени 

работни часове. 

Съгласно Приложение № 3 към чл. 43, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда 

и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници, издадена от министъра на околната среда и водите, 

„Топлофикация-Разград“ АД е класифицирана като енергиен обект с неподвижни 

източници на емисии с инсталирана топлинна мощност по-малка от 20 MW. Съгласно чл. 

31, ал. 1, т. 2 от същата наредба, собственикът или ползвателят на обект в експлоатация 

извършва собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в 

отпадъчни газове: не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни 

години. 

За доказване, изпълнението на нормативното изискване за извършване на 

собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни 

газове, „Топлофикация-Разград“ АД е представило „Доклад за резултатите от собствения 

мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, 2020 г.“, ведно с 

протоколи от собствени периодични измервания, извършени на водогрейни котли № 3, № 

4, № 5 и бутален когенератор, които са издадени от акредитирана лаборатория за 

изпитване ЛИ при „Везел-1“ ЕООД, притежаваща сертификат № 284 ЛИ. От 

представените протоколи се установява, че измерените и приведени стойности на 

емисиите вредни вещества (СО, SO2, и NOх) съответстват на нормите за допустими 

емисии (НДЕ) вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни 

източници на емисии. 

„Топлофикация-Разград“ АД посочва, че източници на емисии на вредни вещества 

в периода от 2021 г. до настоящия момент са следните съоръжения: водогрейни котли № 

3, № 4, № 5 и бутален когенератор. 

С оглед на гореизложеното, може да се направи извод, че дружеството 

притежава технически възможности, материални и човешки ресурси, и предвид 

обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде удължен с 1 (една) 

година, считано от 23.03.2023 г., при спазване на изискванията на действащата 

нормативна уредба по отношение на експлоатацията и поддръжката на централата, 

както и за опазването на околната среда. 

II. Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. е подадено от „Топлофикация-

Разград“ АД с искане срокът на лицензия Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос 

на топлинна енергия“ да бъде продължен с 1 (една) година, считано от датата на изтичане 

срока на лицензията, а именно 23.03.2023 г. Обосновката на дружеството за продължаване 

на срока на двете лицензии е представена по-горе при заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 

23.03.2022 г.  за продължаване на срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

„Топлофикация-Разград“ АД извършва лицензионната си дейност „пренос на 

топлинна енергия“ на територия в гр. Разград. Дружеството доставя топлинна енергия на 3 

809 клиенти, от които 3 604 битови, 41 бюджетни и 164 стопански. В бюджетните клиенти 
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са включени 4 детски градини, 1 училище, 1 детска ясла и други. 

Топлопреносната мрежа (ТПМ) е с дължина 15 900 m, изградена в периода 1974 г. – 

1993 г. Основната магистрална мрежа е изградена между 1985 г. – 1987 г. В периода 2002 

г. – 2018 г. са подменени 2 249 m с предварително изолирани тръби (предимно малки 

диаметри дворна мрежа). От посоченото се вижда, че периодът на експлоатация на 

топлопреносната мрежа е над 40 години, тя е амортизирана, компрометирана и с изтекъл 

ресурс. 

Дружеството е представило списък на абонатните станции  с които се осъществява 

дейността за пренос на топлинна енергия до клиентите в гр. Разград, с посочено 

местоположение и номер на АС. Действащите към момента абонатни станции (АС) са 168 

бр., от които собственост на дружеството са 146 бр., а останалите са собственост на 

стопански и бюджетни клиенти. От АС, собственост на „Топлофикация-Разград“ АД, 105 

броя са съвременни, подменени след 2002 г.  

Следва да се отбележи, че спрямо предходното административно производство от 

12.06.2020 г. с което е направено искане за продължаване срока на лицензиите, 

„Топлофикация-Разград“ АД е снабдявала с топлинна енергия 3 814 клиенти, от които 

3 602 битови, 37 бюджетни и 175 стопански и е имала 174 абонатни станции, а 

понастоящем отчита намаление на броя на клиентите и броя на АС.  

Дружеството не планира развитие на топлопреносната мрежа или присъединяване 

на нови клиенти към съществуващата ТПМ и съответно не са планирани средства за 

инвестиции в периода 2022-2024 г., поради невъзможност да осигури собствен и 

привлечен финансов ресурс за финансиране на планираните инвестиции, в следствие на 

претърпени загуби през последните години.   

„Топлофикация-Разград“ АД е представило списък на служителите в дружеството, 

с посочени длъжности, вид на образованието и придобитата квалификационна група, 

видно от който са назначени служители,  които да осигуряват експлоатацията и 

поддръжката на ТПМ. 

С оглед на горното, може да се направи извод, че „Топлофикация-Разград“ АД 

притежава технически възможности и човешки ресурси да продължи да изпълнява 

дейността „пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносните съоръжения в гр. 

Разград, поради което срокът на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за пренос на 

топлинна енергия може да бъде продължен с 1 (една) година, считано от 23.03.2023 г. 

 

III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

III.1. Финансови резултати за 2021 г.  
Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, общият всеобхватен 

доход на „Топлофикация Разград” АД за 2021 г. е с отрицателна стойност в размер на 857 

хил. лв., формиран от реализираната загуба в размер на 849 хил. лв. и загуба от преоценки 

на планове за дефинирани доходи в размер на 8 хил. лв. За предходната година общият 

всеобхватен доход също е отрицателна величина в размер на 210 хил. лв., формиран от 

загуба в размер на 210 хил. лв.  

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода е видно, че финансовият 

резултат от дейността на дружеството през 2021 г., спрямо 2020 г. се влошава, вследствие 

на изпреварващото увеличение на общите разходи с 27%, пред увеличението на общите 

приходи с 15,30%. 

Нетекущите активи намаляват на 3 917 хил. лв. за 2021 г. от 4 194 хил. лв. за 2020 г. 

или с 6,60% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. Текущите 

активи се увеличават на 2 217 хил. лв. за 2021 г. от 1 420 хил. лв. за 2020 г. или с 56%, от 

увеличените текущи търговски и други вземания. 

Собственият капитал на дружеството намалява от 2 504 хил. лв. за 2021 г. от 3 361 

хил. лв. за 2020 г., в резултат ма увеличената текуща и неразпределена загуба.  
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От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща 

балансова структура към 31.12.2021 г., е видно, че размерът на собствения капитал не 

позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на 

задълженията си, както и липса на достатъчно собствени оборотни средства, с които да 

покрие текущите си задължения. 

III.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2022 г. –2024 

г.  

Дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 2022 

г.- 03.2024 г., тъй като лицензиите на дружеството изтичат на 23.03.2023 г. За периода на 

бизнес плана прогнозира да реализира от дейността си следните финансови резултати: за 

2022 г. загуба в размер на 354 хил. лв., за 2023 г. печалба в размер на 627 хил. лв. и 

печалба в размер на 611 хил. лв. за периода 01-03.2024 г. 

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при приходи и 

разходи, представени в таблица № 1. 

 Таблица № 1: Прогнозни показатели за периода 2022 г. – март 2023 г. 

Показатели мярка 2022 г. 2023 г. 01-03.2024 г. 

Приходи от топлинна енергия хил. лв. 2 847 4 148 2 463 

Приходи от електроенергия хил. лв. 6 876 7 692 2 975 

Приходи от услуги хил. лв. 88 88 35 

Други приходи хил. лв. 96 96 24 

Общо приходи хил. лв. 9 907 12 024 5 497 

Разходи за дейността хил. лв. 10 218 11 294 4 810 

Финансови разходи хил. лв. 43 33 8 

Общо разходи  хил. лв. 10 261 11 327 4 818 

Печалба/загуба преди данъци хил. лв. -354 697 679 

Данъци хил. лв. - 70 68 

Нетна печалба/загуба хил. лв. -354 627 611 

 

III.2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана 

В отчета за приходите и разходите, са включени само приходите и разходите от 

лицензионната дейност. Дружеството прогнозира за целия период приходите от дейността 

да нарастват от 9 907 хил. лв. за 2022 г. на 12 024 хил. лв. за 2023 г. С най-голям дял са 

приходите от продажби на електрическа енергия. За първите три месеца от 2024 г. са 

прогнозирали приходи в размер на 5 497 хил. лв.  

Общо разходите за дейността за периода се прогнозират да нарастват от 10 218 хил. 

лв. за 2022 г. на 11 294 хил. лв. за 2023 г., а за първите три месеца от 2024 г. са 

прогнозирани разходи в размер на 4 810 хил. лв. Дружеството е представило информация, 

в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от тях с 

най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен газ, които по предварителен 

отчет за 2022 г. са в размер на 7 618 хил. лв., за 2023 г. са в размер на 8 880 хил. лв., а за 

първите три месеца от 2024 г. са в размер на 4 044 хил. лв. 

III.2.2. Активи и пасиви за периода 2022 г. – 2024 г.  

Нетекущи активи се прогнозират да намаляват от 3 829 хил. лв. за 2022 г. на 2 988 

хил. лв. за 2024 г. или с 28,15%. Текущите активи се прогнозират да намаляват от 1 981 

хил. лв. за 2022 г. на 2 194 хил. лв. за 2024 г. или с около 9,71%, основно от намалените 

краткосрочни вземания. 

Дългосрочни задължения се прогнозират в размер на 505 хил. лв. годишно за целия 
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период на бизнес плана. Текущите задължения се прогнозират да намаляват от 3 161 хил. 

лв. за 2022 г. на 1 154 хил. лв. за 2024 г. 

III.2.3. Прогнозна структура на капитала 

По отношение на капиталовата структура за периода 2022 г. – 2024 г. записаният 

капитал се прогнозира непроменен и е в размер на 7 000 хил. лв. Дружеството предвижда 

увеличение на собствения капитал от 2 144 хил. лв. за 2022 г. на 3 523 хил. лв. за 2024 г., в 

резултат на намаление на натрупана загуба. 

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 0,56 за 2022 

г. на 1,18 за 2024 г. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи 

и текущи пасиви, се увеличава от 0,63 за 2022 г. на 1,90 за 2024 г. 

Коефициентът за финансова автономност, отразяващ степента на независимост от 

използване на привлечени средства, изчислен като съотношение между пасиви и собствен 

капитал, е 0,58 за 2022 г. и се прогнозира да се увеличава на 2,12 за 2024 г. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват тенденция на подобряване на финансово-икономическото 

състояние  на „Топлофикация-Разград“ АД. 

Финансовата структура на дружеството се предвижда да бъде 37% собствен 

капитал и 63% привлечени средства за 2022 г. и 68% собствен капитал и 32% привлечени 

средства за 2024 г. 

III.2.4. Прогнозни парични потоци 
От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. – 2024 г. е видно, 

че прогнозираните парични наличности в края на всяка година от бизнес плана са с 

положителни стойности. 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за 

периода на бизнес план 2022 г. – 2024 г. може да бъде направен извод, че „Топлофикация-

Разград“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионните 

дейности. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва Р. Наков. По административното производство е изготвен доклад от 

01.08.2022 г., който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание от 05.08.2022 г., т. 1, и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание, което е 

проведено по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 11.08.2022 г., е взел упълномощен 

представител на дружеството, който е изразил положително становище по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. Предвид гореизложеното и на 

основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, 

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

енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да 

реши: 

1. Да продължи срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на 

„Топлофикация-Разград“ АД, с 1 (една) година, считано от датата на изтичане срока на 

лицензиите – 23.03.2023 г. 

2. Да определи условията за осъществяване на лицензионните дейности за новия 

срок съгласно текста на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и текста на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

така като са одобрени с Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. на Комисията за енергийно 

и водно регулиране. 

И. Иванов каза, че решението ще се публикува в цялост, ако не е постъпило изрично 
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искане от „Топлофикация-Разград“ АД. 

Р. Наков отговори, че по административното производство „Топлофикация-Разград“ 

АД не е представило изрично писмо, с което желае да бъдат заличени данни и информация, 

които съставляват търговска тайна.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта 

на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 

21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-

Разград“ АД, с ЕИК 116019472, със седалище и адрес на управление: област Разград, 

община Разград, гр. Разград 7200, Западна индустриална зона, ул. „Черна“, с 1 (една) 

година, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 23.03.2023 г. 

 2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионните дейности за новия 

срок съгласно текста на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ и текста на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за 

дейността „пренос на топлинна енергия“, така като са одобрени с Решение № И2-Л-082 от 

24.02.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.  

 

В заседанието по точка пета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-1237/11.08.2022 г. относно 

финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2022 г. 
 

В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката председателят на КЕВР внася 

годишния отчет и периодичните финансови отчети на КЕВР за приемане от Комисията. 

 

Финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране  

към 30.06.2022 г. 

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 

утвърденият бюджет на Комисията, е както следва: 

 Приходи                    11 000,0   хил.лв.; 

  Разходи                         80 007,4   хил.лв.; 

  Бюджетно взаимоотношение  с ЦБ        ( 69 007,4)  хил.лв.; 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА КЕВР 

За периода 01.01.2022-30.06.2022 г. по бюджета на КЕВР не са извършени  

вътрешно-компенсирани промени. 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 34 

 

Бюджетът на КЕВР и отчета към 30.06.2022 г. в обобщен вид е, както следва: 

Показатели План          (хил. лв.)        Отчет  (хил. лв.) 

Приходи: в т.ч.: 11 000,0   9 277,3 

- приходи от такси 10 909,9   8 862,7 

- глоби, санкции и 

наказателни лихви 

     81,0      409,2 

- приходи и доходи от 

собственост 

     9,1        3,1 

- др. неданъчни при-

ходи и внесен ДДС 

       2,3 

Разходи: в т.ч.: 80 007,4                   29 569,6 

- персонал  8 086,4    3 524,5 

- текуща издръжка 71 450,0                   26 021,9 

- капиталови разходи    176,0        23,2  

 

Приходи 

В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) 

комисията събира такси за разглеждане на заявления, издаване на сертификати, 

лицензионни такси, такси за регистрация на експерти и други.  

Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи, 

приети с ПМС № 266 от 2004 г. и ПМС № 49 от 2006 г.  

 

По приходен параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост” при план 

9,1 хил.лв., към 30.06.2022 г. е отчетен приход от наем на три ведомствени апартамента в 

размер на 3,1 хил.лв. 

 

По приходен параграф 25-00 „Държавни такси” при план в размер на 10 909,9 

хил.лв., събраните приходи от държавни такси възлизат на 8 862,7 хил.лв. Енергийните 

дружества и В и К операторите своевременно са уведомявани по факс, електронна поща 

и/или с писма за дължимите от тях суми и са поканени доброволно да ги заплатят. Някои 

от тях са в процес на издължаване на дължимите такси, а за незаплатилите – се прилага 

утвърдената процедура в КЕВР по установяване на публично държавно вземане и 

принудителното им събиране чрез Териториалните дирекции на Националната агенция по 

приходите (ТД на НАП). 

 

По приходен параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” към 

30.06.2022 г. при план 81,0 хил.лв. са отчетени средства в размер на 409,2 хил.лв., 

представляващи: 

 събрани лихви за просрочие, начислени върху незаплатени в срок държавни 

такси, съгласно двете Тарифи за таксите по ЗЕ и ЗРВКУ в размер на 6,7 хил.лв.; 

 приходи от Наказателни постановления (НП) в размер на 402,5 хил.лв.  

 

Към 30.06.2022 г. просрочените вземания на КЕВР са в размер на общо  2 697,1 

хил.лв. и намират счетоводно отражение по сметка 4301 „Вземания от данъци, 

осигурителни вноски, такси и административни глоби и санкции“ и сметка 4303 „Разчети 

за лихви върху вземания от данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции“. 

Същите са като м.март поради липса на електронна система поради кибер атака на 
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системите в КЕВР. 

Разпределени по сектори просрочените вземания са, както следва: 

 от топлофикационни дружества  - 269,8 хил.лв.; 

 от газови дружества   - 254,3 хил.лв.; 

 от електро дружества    -        1 732,7 хил.лв.; 

 от В и К оператори    - 418,6 хил.лв.; 

 други дружества    -     21,7 хил.лв. 

От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за 

установяване на публично държавно вземане към 30.06.2022 г. възлизат на 2 258,0 

хил.лв., от които вече предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП 

са вземания в размер на 2 035,1 хил.лв. От друга страна събраните и разпределени суми от 

ТД на НАП в полза на КЕВР са в размер на 7,7 хил.лв. 

В справка и обяснителна записка е представен подробен анализ на просрочените 

вземания, както и предприетите действия за тяхното събиране. 

 

По приходен параграф 36-00 „Други неданъчни приходи” са отчетени средства в 

размер на (-7,7) хил. лв., като същите са обяснени в разшифровка към отчета.  

 

По приходен параграф 37-00 “Събран и внесен ДДС и други данъци върху 

продажбите (нето)” е отчетена сумата на внесения данък върху приходите от стопанска 

дейност в размер на 93 лв. (-). 

 

Разходи 

Към 30.06.2022 г. при утвърден план на разходите от 80 007,4 хил. лв. са разходвани 

средства в размер на 29 569,6 хил. лв. или 36,96 % от бюджета.  

По показател „Персонал“ при годишен план 8 086,4 хил.лв., са разходвани средства 

в размер на 3 524,5 хил. лв., което представлява 43,59 %  от бюджета. 

В параграф 10-00 “Издръжка” при годишен план 71 625,0 хил. лв. към 30.06.2022 г. 

са разходвани средства в размер на 26 021,9 хил. лв., което представлява 36,33 % от 

бюджета. 

 По показател “Капиталови разходи” при годишен план 176,0 хил. лв. са 

изразходени средства в размер на 23,2 хил. лв., което представлява 10,17 % от бюджета по 

този показател. 

 

Извършен одит 
През второ тримесечие на 2022 г. e извършен финансов одит от Сметна палата за 

заверка на годишен финансов отчет за 2021 г. С писмо изх. № 37-08-6/04.08.2022 г. на 

Сметна палата към вх. № Ф-05-01-1011/08.08.2022 г. на КЕВР е връчен окончателен 

Одитен доклад № 0100102722 съдържащ немодифицирано мнение относно годишния 

финансов отчет на КЕВР за 2021 г. (Одитен доклад  за заверка на отчета без резерви). 

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката, 

председателят на КЕВР внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за 

приемане от Комисията. В тази връзка е изготвен доклад с вх. № О-Дк-1237 от 11.08.2022 г. 

и на внимание на Комисията се представя финансов отчет на КЕВР към 30.06.2022 г. 

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Комисията има 

утвърдени проходи в размер на 11 000 000  лв. Отчетените към 30.06.2022 г. разходи са в 

размер на 9 277 300 лв. Отчетените приходи от такси са 8 862 700 лв. От глоби и санкции 

приходите са 409 200 лв. Приходите от доходи са 3 100 лв. и от други неданъчни приходи: 
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2 300 лв. Утвърдените по бюджет разходи са 80 007 400 лв. Отчетените разходи са 

29 569 600 лв. По показател „Персонал“ са разходвани средства в размер на 3 524 500 лв. В 

параграф „Издръжка” са разходвани средства в размер на 26 021 900 лв. Капиталовите 

разходи са в размер на 23,2 хил. лв. 

Към 30.06.2022 г. просрочените вземания са в размер на 2 697 100 лв., в това число 

от общата сума на просрочени вземания с предприети действия за установяване на 

публични държавни вземания са 2 258 000 лв., от които вече предприети действия за 

принудително събиране от ТД на НАП са вземания в размер на 2 035 100 лв. Събраните и 

разпределени суми от ТД на НАП са в размер на 7 700 лв.  

Към 30.06.2022 г. са отчетени 29 569 600 лв. или 36,96 % от бюджета.  По показател 

„Персонал“ отчетените разходи са в размер на 3 524 500 лв., което представлява 43,59%  

от общо утвърдените разходи.  

В параграф „Издръжка”, при годишен план 71 625 000 лв., отчетените разходвани 

средства в размер на 26 021 900 лв., което представлява 36,33 % от бюджета. 

„Капиталови разходи” са одобрени в размер на 176 000 лв. и са изразходени 23 200 

лв., което представлява 10,17%. 

Извършен е одит от Сметна палата за заверка на годишен финансов отчет за 2021 г., 

завършил със заверка без резерви.  

В тази връзка, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение: 

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2022 г. и приложението към него.  

П. Трендафилова обърна внимание, че от разходите за „Други възнаграждения и 

плащане на персонала“ се вижда, че са преизпълнени заложените разходи за цялата година: 

от 494 500 лв. са изразходени 534 500 лв.  

Е. Сматракалева поясни, че когато има някаква разлика, тя се чете общо в персонала. 

В момента Комисията все още няма право на корекции по бюджета и средствата от 

параграф 1 се прехвърлят в параграф 2, за да се покрият изразходваните средства. Има 

изплатени обезщетения при освобождаване на членове на Комисията и на служители при 

тяхното пенсиониране. Тези средства не са първоначално предвидени и след това се 

коригират със средства на бюджета за сметка на персонала. Ще се направи корекция, която 

е допустима след м. септември.  

И. Иванов каза, че това е важно, защото са били освободени председателят и 

четирима членове на Комисията.   

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта 

на решение. 

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2022 г. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.7. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 20 от протокол № 298 от 22.12.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-1284 от 15.12.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 20 от протокол № 298 от 22.12.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД с размер на главницата от общо 2 000,00 лева. 

Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„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 на 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 

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). 

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 2021 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-869 от 20.08.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Видно от справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията, седалището и 

адресът на управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е гр. София 1303, район Възраждане, 

ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4. За управител на дружеството е вписан г-н Юрий 
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Аспарухов Николов с адрес: гр. Пловдив, ул. „Свобода“ № 7. КЕВР има знанието за 

електронен адрес на дружеството svetoslav.penkoff@gmail.com  

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

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-13-93-5 от 30.12.2021 г. 

чрез „Български пощи“ ЕАД за откритата процедура, като: 

1. До адреса за седалище и управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД: гр. София 

1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, писмото на КЕВР е 

изпратено с известие за доставяне № R PS 1040 0916RN G, като същото е върнато с 

отбелязване от пощенските служители „непотърсено“; 

2. До гр. Пловдив, ул. „Свобода“ № 7, писмото на КЕВР е изпратено с известие за 

доставяне № R PS 1040 0916RO H, като същото е върнато с отбелязване от пощенските 

служители „непотърсено“. 

3. Писмото на КЕВР е изпратено по електронна поща svetoslav.penkoff@gmail.com на 

23.02.2022 г. за уведомяване съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл.18 а. 

В указания срок няма постъпило възражение, а 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.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 131577969, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна 

гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г. 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

2. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

mailto:svetoslav.penkoff@gmail.com
mailto:svetoslav.penkoff@gmail.com
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В заседанието по точка седма участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

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

по т. 21 от протокол № 298 от 22.12.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-1285 от 15.12.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „КЕЙ АР ДЖИ“ 

ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 21 от протокол № 298 от 22.12.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД с размер на главницата от общо 2 000,00 лева. 

Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за 

осъществяване 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). 

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 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2021 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-869 от 20.08.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 40 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Видно от справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията, седалището и 

адресът на управление на „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД е гр. София 1504, район Оборище, бул. 

„Евлогий и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302. За управител на дружеството е 

вписан г-н Румен Ангелов Трайков с адрес: гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до „КЕЙ 

АР ДЖИ“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-13-249-4 от 30.12.2021 г. чрез 

„Български пощи“ ЕАД за откритата процедура, като: 

1. До адреса за седалище и управление на „КЕЙ АР ДЖИ“ АД: ЕООД е гр. София 

1504, район Оборище, бул. „Евлогий и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302, писмото 

на КЕВР е изпратено с известие за доставяне № R PS 1040 0916RL E, като същото е 

върнато с отбелязване от пощенските служители „преместен“; 

2. До гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1, писмото на КЕВР е изпратено с известие за 

доставяне № R PS 1040 092JUD N, удостоверяващо уведомяване на 14.02.2022 г. 

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КЕЙ АР ДЖИ“ 

ЕООД към КЕВР не са погасени. 

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий 

и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г. 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

2. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. до датата на 
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постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

В заседанието по точка осма участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.9. Комисията, след  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 7 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-1222 от 29.11.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „БОЛКАН 

ЕНЕРДЖИ“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 7 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от общо 2 000,00 

лева. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

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

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

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

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

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

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

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

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

За „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

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

няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 

000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

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

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 
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настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

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

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД за откриване на процедурата, като му е определен 7-дневен 

срок за обяснения и възражения по начислените суми, е изпратено писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-13-66-3 от 06.12.2021 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне 

№ R PS 1040 0916YK K писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители 

„непотърсено“. 

КЕВР има знанието за електронната поща на представляващия дружеството г-н 

Михаил Кирякос Георгопападакос, а именно: michailgeorgopapadakos@gmail.com В тази 

връзка и съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл.18 а, горецитираното писмо на КЕВР е 

изпратено на 10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. 

На 25.01.2022 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „БОЛКАН 

ЕНЕРДЖИ“ АД в размер на 2 000,00 лева, погасяващо дължимата лицензионна такса за 

2021 г. по Л-240-01 от 06.08.2007 г. В резултат на полученото плащане са начислени 

следните лихви за просрочие: 

Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

31.03.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 83,33 лева за периода от 

01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. 

Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

30.11.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 15,56 лева за периода от 

01.12.2021 г. до 25.01.2022 г.  

Общото задължение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 25.01.2022 г. представлява 

начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 98,89 лева.  

За уведомяване на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо с изх. № Е-13-66-3 

от 26.01.2022 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 

091Z95 9 писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители „непотърсено“. 

Писмото на КЕВР е изпратено на 26.01.2022 г. на електронната поща на представляващия 

дружеството като прикачен файл и подписано с електронен подпис. До настоящия момент 

задълженията на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР не са погасени. 

 

Изказвания по т.9.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

mailto:michailgeorgopapadakos@gmail.com
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Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

В заседанието по точка девета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 8 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-1223 от 29.11.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „БОЛКАН 

СОЛАР“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 8 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от общо 2 000,00 лева. 

Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

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

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

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

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 
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Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

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

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

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

За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма 

инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000 

лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

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

„БОЛКАН СОЛАР“ АД за откриване на процедурата, като му е определен 7-дневен срок 

за обяснения и възражения по начислените суми, е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-

13-57-3 от 06.12.2021 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне № R 

PS 1040 0916YJ J писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители 

„непотърсено“. 

КЕВР има знанието за електронната поща на представляващия дружеството г-н 

Михаил Кирякос Георгопападакос, а именно: michailgeorgopapadakos@gmail.com В тази 

връзка и съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл.18 а, горецитираното писмо на КЕВР е 

изпратено на 10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. 

На 25.01.2022 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „БОЛКАН 

СОЛАР“ АД в размер на 2 000,00 лева, погасяващо дължимата лицензионна такса за 2021 

г. по Л-258-01 от 04.02.2008 г. В резултат на полученото плащане са начислени следните 

лихви за просрочие: 

Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

31.03.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 83,33 лева за периода от 

01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. 

Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

30.11.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 15,56 лева за периода от 

01.12.2021 г. до 25.01.2022 г.  

Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 25.01.2022 г. представлява 

начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 98,89 лева.  

За уведомяване на „БОЛКАН СОЛАР“ АД е изпратено писмо с изх. № Е-13-57-3 от 

26.01.2022 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 

092JSN V писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители „непотърсено“. 

Писмото на КЕВР е изпратено на 26.01.2022 г. на електронната поща на представляващия 

дружеството като прикачен файл и подписано с електронен подпис. До настоящия момент 

задълженията на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР не са погасени. 
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Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

В заседанието по точка десета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.11. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 11 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-1226 от 29.11.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „СОФИЯ УИНД 

ПАРК“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 11 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД с размер на главницата от общо 2 000,00 

лева. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

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

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

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

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

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

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

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

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

За „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

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

няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 

000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-413/21.04.2021 г. от дирекция 

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

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

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

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

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

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

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

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД за откриване на процедурата, като му е определен 7-дневен 

срок за обяснения и възражения по начислените суми, е изпратено писмо на КЕВР с изх. 

№ Е-13-59-3 от 06.12.2021 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне 

№ R PS 1040 0916YF F писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители 

„непотърсено“. 

КЕВР има знанието за електронната поща на представляващия дружеството г-н 

Михаил Кирякос Георгопападакос, а именно: michailgeorgopapadakos@gmail.com В тази 

връзка и съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл.18 а, горецитираното писмо на КЕВР е 

изпратено на 10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. 

На 25.01.2022 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „СОФИЯ УИНД 

ПАРК“ АД в размер на 2 000,00 лева, погасяващо дължимата лицензионна такса за 2021 г. 

по Л-259-01 от 04.02.2008 г. В резултат на полученото плащане са начислени следните 

лихви за просрочие: 

Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

31.03.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 83,33 лева за периода от 

01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. 
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Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), дължима към 

30.11.2021 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 15,56 лева за периода от 

01.12.2021 г. до 25.01.2022 г.  

Общото задължение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД към 25.01.2022 г. представлява 

начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 98,89 лева.  

За уведомяване на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е изпратено писмо с изх. № Е-13-58-3 

от 26.01.2022 г. чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 

091Z96 A писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители „непотърсено“. 

Писмото на КЕВР е изпратено на 26.01.2022 г. на електронната поща на представляващия 

дружеството като прикачен файл и подписано с електронен подпис. До настоящия момент 

задълженията на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД към КЕВР не са погасени. 

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1737 от 01.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ДИКС 2001 – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ 

ООД. 

 

„ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД 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 
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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). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД годишната такса за 2021 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-1553 от 09.06.2022 г. от 

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

дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за 

дължимите суми от „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД задължения към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Общото задължение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към 

30.06.2022 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева. Върху неплатената главница в размер на 

2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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” 

ЕООД 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.12.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 49 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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” 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 доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1738 от 01.08.2022 г. 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). 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.  



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 50 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД годишната такса за 2021 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-869 от 20.08.2021 г. от дирекция 

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

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за дължимите суми от 

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с посочен размер на задълженията и 

датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД задължения към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Общото задължение на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД към 

30.06.2022 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева. Върху неплатената главница в размер на 

2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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“ не са погасени.  

 

Изказвания по т.13.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 
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31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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 обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка тринадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.14. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1739 от 01.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

 

„ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-392-15 от 10.09.2012 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). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2021 г. на „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД е изчислена, като е 

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

които са в размер на 1 232 276,82 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е 

в размер на общо 2 677,75 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 
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лева е прибавена сумата от 677,75 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-384 от 09.04.2021 г. от дирекция 

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

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за дължимите суми от 

„ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите 

са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,88 лева, 

дължима към 31.03.2021 г.,  

На 05.04.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството в 

размер на 1 338,88 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 

1 338,88 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 1,86 лева за периода от 

01.04.2021 г. до 05.04.2021 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,87 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

78,84 лева за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. 

Общото задължение на „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД към 30.06.2022 г. представлява 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,87 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 80,70 лева. Върху неплатената главница от 1 338,87 лева, 

считано от 01.07.2022 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 „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-392-15 от 10.09.2012 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” не са погасени. 

 

Изказвания по т.14.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 338,87 лева, (хиляда триста 

тридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща втора вноска от 

годишна такса за 2021 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 80,70 лева 

(осемдесет лева и седемдесет стотинки), представляващи: 

 1,86 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 05.04.2021 г., върху първа вноска от 

годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,88 лева; 

 78,84 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г., върху втора вноска от 

годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,87 лева. 
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1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 338,87 лева, считано от 01.07.2022 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. „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” 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 четиринадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1740 от 01.08.2022 г. 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 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

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

размер на 1 464 355,28 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер 

на общо 2 805,40 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 805,40 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-391 от 14.04.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми “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: 
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 402,70 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.12.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “ЕНЕКОД” АД към КЕВР за издадената му 

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” не 

са погасени.  

 

Изказвания по т.15.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

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 1 402,70 лева (хиляда четиристотин 

и два лева и седемдесет стотинки), представляваща втора вноска от годишна такса за 2021 

г., дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.12.2021 г., 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “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 петнадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.16. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1741 от 01.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-387-15 от 

16.07.2012 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 

(десет) години, която с Решение № И1-Л-387 от 14.06.2018 г. е изменена/допълнена с 

включване в същата на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 
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група“.  

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). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 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 „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” 

ЕООД за 2020 г. В тази връзка годишната такса за 2021 г. на дружеството е изчислена, 

като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната 

година, които са в размер на 345 000,00 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 

2021 г. е в размер на общо 2 189,75 лева и е получена като към постоянната компонента от 

2 000 лева е прибавена сумата от 189,75 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-1553 от 09.06.2022 г. от 

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

дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за 

дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,88 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,87 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

С писмо на КЕВР изх. № Е-13-203-1 от 13.06.202 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 0963VW V, удостоверяващо получаване на 17.06.2022 г., „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ 

ГРИЙН” ЕООД е уведомен за дължимите суми и е приканен да ги погаси. В указания срок 

няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД 

към КЕВР за издадената му и изменена/допълнена Лицензия № Л-387-15 от 16.07.2012 г. 

за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени в същата на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ не са погасени. 

 

Изказвания по т.16.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение.  
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Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 189,75 лева, (две хиляди сто 

осемдесет и девет лева и седемдесет и пет лева), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,88 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,87 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 094,88 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 094,87 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” 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 шестнадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.17. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1742 от 01.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, която с 

Решение № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. е изменена/допълнена с права и задължения, 

свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, а с Решение № И2-

Л-250 от 09.12.2013 г. е изменена/допълнена с права и задължения, свързани с дейността 

„координатор на комбинирана балансираща група”. С Решение № И3-Л-250 от 05.09.2017 

г. е продължен срокът на лицензията. 

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

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Лицензиантите, които имат издадена 
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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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 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 „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД за 

2020 г. В тази връзка годишната такса за 2021 г. на дружеството е изчислена, като е 

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

които са в размер на 63 360 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е в 

размер на общо 36 848 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е 

прибавена сумата от 34 848 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-

1553 от 09.06.2022 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на 

дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е 

изготвила справка за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД с посочен размер 

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

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

С писмо на КЕВР изх. № Е-13-64-4 от 13.06.202 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 0963VX W, удостоверяващо получаване на 17.06.2022 г., „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ 

ЕООД е уведомен за дължимите суми и е приканен да ги погаси. В указания срок няма 

постъпило възражение, а задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към КЕВР за 

издадената му, изменена/допълнена и с продължен срок Лицензия № Л-250-15 от 

20.12.2007 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“ не са погасени. 

 

Изказвания по т.17.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 36 848,00 лева, (тридесет и 

шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 18 424,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 18 424,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ 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 седемнадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.18. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1743 от 01.08.2022 г. 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 (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).  

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

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

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 
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съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

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

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

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

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

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

 За „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” EАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева.  

 От друга страна, 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, пропорционално 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.  

 Издадената на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” EАД Лицензия № Л-368-15 от 

14.11.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” е със срок на 

действие до 14.11.2021 г. и дължимата такса е преизчислена като част от годишната сума, 

пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на 

действие на лицензията и представлява сума в размер на 1 906,85 лева, дължима в 7-

дневен срок от деня, следващ датата на изтичане на лицензията, т.е. към 21.11.2021 г. (чл. 

3, ал. 9 от Тарифата). В тази връзка върху неплатената главница от 1 906,85 лева, считано 

от 22.11.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 След представена информация с доклад вх. № E-Дк-869 от 20.08.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” EАД с посочен 

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

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.18.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, както следва: 
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1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 906,85 лева (хиляда деветстотин и 

шест лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща годишна таса за 2021 г. изчислена 

като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на 

календарната година до датата на действие на лицензията. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 906,85 лева, считано от 22.11.2021 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 осемнадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.19. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1744 от 01.08.2022 г. 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 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). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

2020 г. В тази връзка годишната такса за 2021 г. на дружеството е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

таксата представлява постоянната компонента от 2 000,00 лева. След представена 

информация с доклад вх. № Е-Дк-1553 от 09.06.2022 г. от дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка за дължимите суми от „ИНТЕРЕЛЕКТРИК” 

ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 
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Непогасените от „ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 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. не са погасени. 

 

Изказвания по т.19.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляващи: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „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 деветнадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 
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(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.20. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1745 от 01.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЛОНИКО“ ЕООД. 

 

„ЛОНИКО” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. С Решение № И1-Л-293 от 07.12.2017 г. лицензията е изменена/допълнена с 

включване в същата на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. С Решение № И2-Л-293 от 

03.04.2019 г. е продължен срока на лицензията с 10 (десет) години, считано от датата на 

изтичане на срока й – 02.02.2019 г. 

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

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията на 23.05.2022 г. са публикувани годишните финансови отчети на „ЛОНИКО” 

ЕООД за 2020 г. и 2021 г.  

Годишната такса за 2020 г. на „ЛОНИКО” ЕООД е изчислена, като е отчетено, че 

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

размер на 53 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2020 г. е в размер на 

общо 2 029,15 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е 

прибавена сумата от 29,15 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/.  

Годишната такса за 2021 г. на „ЛОНИКО” ЕООД е изчислена, като е отчетено, че 

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

размер на 55 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2020 г. е в размер на 

общо 2 030,25 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е 

прибавена сумата от 30,25 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/.  

Непогасените от „ЛОНИКО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 014,58 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. 

На 29.04.2020 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЛОНИКО” 

ЕООД в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

главница от 1 014,58 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 8,17 лева за периода 

от 01.04.2020 г. до 29.04.2020 г. 
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Общото задължение на „ЛОНИКО” ЕООД към 29.04.2020 г. представлява неплатени 

остатък главница в размер на 14,58 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 14,58 

лева. 

На 14.05.2020 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЛОНИКО” 

ЕООД в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатения остатък 

главница от 14,58 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 0,06 лева за периода от 

30.04.2020 г. до 14.05.2020 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 014,57 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. 

Общото задължение на „ЛОНИКО” ЕООД към 30.11.2020 г. представлява неплатени 

остатък главница в размер на 29,15 лева и лихви за просрочие в размер на общо 8,23 лева. 

Върху неплатената остатък главница в размер на 29,15 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 4,67 лева за периода от 01.12.2020 г. до 30.06.2022 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

128,58 лева за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,12 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

59,78 лева за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. 

Общото задължение на „ЛОНИКО” ЕООД към 30.06.2022 г. представлява неплатени 

главница в размер на общо 2 059,40 лева и лихви за просрочие в размер на общо 201,26 

лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 059,40 лева, считано от 01.07.2022 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 „ЛОНИКО” ЕООД към КЕВР за издадената 

му, изменена/допълнена и с продължен срок Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. не са 

погасени. 

 

Изказвания по т.20.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„ЛОНИКО” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 059,40 лева, (две хиляди 

петдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляващи: 

 Остатък от годишна такса за 2020 г. в размер на 29,15 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,12 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 
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1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 201,26 лева (двеста 

и един лева и двадесет и шест стотинки), представляващи: 

 8,17 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 29.04.2020 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 014,58 лева; 

 0,06 лева, начислени за периода от 30.04.2020 г. до 14.05.2020 г. върху остатък 

главница от първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 14,58 лева; 

 4,67 лева, начислени за периода от 01.12.2020 г. до 30.06.2022 г. върху неплатен 

остатък главница от годишна такса за 2020 г. в размер на 29,15 лева; 

 128,58 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева; 

 59,78 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева. 

1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 2 059,40 лева, считано от 

01.07.2022 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. „ЛОНИКО” 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 двадесета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.21. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1746 от 01.08.2022 г. 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). 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 с изключение на календарната година, през която е издадена (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); като за неплатените в срок такси се дължи 

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

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2021 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-869 от 20.08.2021 г. от дирекция 
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„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за дължимите суми от 

„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с посочен размер на 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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2021 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Общото задължение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към 30.06.2022 г. представлява 

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

на общо 185,56 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.07.2022 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.21.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 г., 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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2. „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. 

 

В заседанието по точка двадесет и първа участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Приема доклад с вх. № Е-Дк-1800 от 09.08.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

 

По т.2. както следва: 

Разрешава на „Компания за енергетика и развитие“ ООД да сключи: 

1. Анекс № 15 към Договор от 07.12.2018 г. за револвиращ кредит за оборотни 

средства и издаване на банкови гаранции, сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, 

представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г.; 

2. Анекс № 2 Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за 

особените залози от 14.06.2019 г., сключен между „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – заложен кредитор и „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД - залогодател към Договор за револвиращ кредит за оборотни средства и 

издаване на банкови гаранции от 07.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ АД, с универсален 

правоприемник – „Банка ДСК“ АД – кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен по заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-1052 от 

29.06.2022 г.;  

3. Анекс № 2 към  Договор за учредяване за особен залог на вземане по реда на 

ЗОЗ от 19.12.2018 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо 

наименование „Експресбанк“ АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД – 

заложен кредитор и „Компания за енергетика и развитие“ ООД - залогодател към Договор 

за револвиращ кредит за оборотни средства и издаване на банкови гаранции, сключен 

между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с последващо наименование „Експресбанк“ 

АД, с универсален правоприемник – „Банка ДСК“ АД –кредитор и „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД – кредитополучател, съгласно проект, представен писмо с вх. 

Е-ЗЛР-Р-1052 от 21.07.2022 г. 

 

По т.3. както следва: 

1. Връща проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 

г. от „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

2. Проектът на решение да бъде допълнен с проучване на структурата на капитала 

на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД и информация за търговската тайна, 
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посочена в заявлението на дружеството. 

 

По т.4. както следва: 

1. Изменя лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация София“ ЕАД, с  

ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Столична, гр. София, район Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, по отношение на 

енергийния обект, във връзка с въвеждане в експлоатация на модернизиран 

турбогенератор № 3 в ТЕЦ „София Изток“, като инсталираната електрическа мощност в 

ТЕЦ „София Изток“ се променя от 166,849 MW на  

205,349 MW, а инсталираната топлинна мощност в централата се променя от  

1 872,0 MW на 2 014,4 MW. 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 

„Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ към 

Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, представляващо приложение към решението. 

 

По т.5. както следва: 

1. ПРОДЪЛЖАВА срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 

21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на  

„Топлофикация-Разград“ АД, с ЕИК 116019472, със седалище и адрес на управление: 

област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, Западна индустриална зона,  

ул. „Черна“, с 1 (една) година, считано от датата на изтичане срока на лицензиите – 

23.03.2023 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯ условията за осъществяване на лицензионните дейности за новия 

срок съгласно текста на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ и текста на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за 

дейността „пренос на топлинна енергия“, така като са одобрени с Решение № И2-Л-082 от 

24.02.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.  

 

По т.6. както следва: 

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2022 г. 

 

По т.7. както следва: 

Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 131577969, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. 

„Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г. 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

2. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 
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 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

По т.8. както следва: 

Издава по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий 

и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г. 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

2. Върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

По т.9. както следва: 

Издава по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, 

ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

По т.10. както следва: 

Издава по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

По т.11. както следва: 

Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, 
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ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за 

просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, предсавляващи: 

 83,33 за периода от 01.04.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (първа 

вноска от годишна такса за 2021 г.); 

 15,56 лева за периода от 01.12.2021 г. до 25.01.2022 г. върху 1 000,00 лева (втора 

вноска от годишна такса за 2021 г.). 

 

По т.12. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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” 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 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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 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 обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
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По т.14. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” ЕАД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 338,87 лева, (хиляда триста 

тридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща втора вноска от 

годишна такса за 2021 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 80,70 лева 

(осемдесет лева и седемдесет стотинки), представляващи: 

 1,86 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 05.04.2021 г., върху първа вноска от 

годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,88 лева; 

 78,84 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г., върху втора вноска от 

годишна такса за 2021 г. в размер на 1 338,87 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 338,87 лева, считано от 01.07.2022 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. „ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ” 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.15. както следва: 

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 1 402,70 лева (хиляда 

четиристотин и два лева и седемдесет стотинки), представляваща втора вноска от 

годишна такса за 2021 г., дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.12.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “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.16. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 189,75 лева, (две хиляди 

сто осемдесет и девет лева и седемдесет и пет лева), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,88 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 094,87 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 094,88 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 094,87 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН” ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 
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възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.17. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 36 848,00 лева, (тридесет и 

шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 18 424,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 18 424,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 18 424,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ 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.18. както следва: 

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 1 906,85 лева (хиляда 

деветстотин и шест лева и осемдесет и пет стотинки), представляваща годишна таса за 

2021 г. изчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от 

началото на календарната година до датата на действие на лицензията. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 906,85 лева, считано от 22.11.2021 

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. 

 

По т.19. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ИНТЕРЕЛЕКТРИК” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляващи: 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

 Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

 Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 
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01.12.2021 г. 

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.20. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЛОНИКО” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 059,40 лева, (две хиляди 

петдесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляващи: 

 Остатък от годишна такса за 2020 г. в размер на 29,15 лева, дължима към 

30.11.2020 г. 

 Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,12 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 201,26 лева (двеста 

и един лева и двадесет и шест стотинки), представляващи: 

 8,17 лева, начислени за периода от 01.04.2020 г. до 29.04.2020 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 014,58 лева; 

 0,06 лева, начислени за периода от 30.04.2020 г. до 14.05.2020 г. върху остатък 

главница от първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 14,58 лева; 

 4,67 лева, начислени за периода от 01.12.2020 г. до 30.06.2022 г. върху неплатен 

остатък главница от годишна такса за 2020 г. в размер на 29,15 лева; 

 128,58 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева; 

 59,78 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 015,13 лева. 

1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 2 059,40 лева, считано от 

01.07.2022 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. „ЛОНИКО” 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.21. както следва: 

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 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

31.03.2021 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 

30.11.2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 185,56 лева (сто 

осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляващи: 

 126,67 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 58,89 лева, за периода от 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.07.2022 г., 
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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. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1800 от 09.08.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1792 от 03.08.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-404 от 

16.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1052 от 29.06.2022 г., подадено от 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД за издаване на разрешение за извършване на 

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

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и за разрешение за учредяване 

на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. 

3. Решение на КЕВР № И9-Л-032 от 16.08.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-

И-1013 от 05.05.2022 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

4. Решение на КЕВР № И3-Л-082 от 16.08.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-

ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за 

продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от 

„Топлофикация-Разград“ АД. 

5. Доклад с вх. № О-Дк-1237/11.08.2022 г. относно финансов отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.06.2022 г.  

6. Решение на КЕВР № УДВ -14 от 16.08.2022 г. - „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД. 

7. Решение на КЕВР № УДВ -15 от 16.08.2022 г. - „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД. 

8. Решение на КЕВР № УДВ -16 от 16.08.2022 г. - „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

9. Решение на КЕВР № УДВ -17 от 16.08.2022 г. -  „БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

10. Решение на КЕВР № УДВ -18 от 16.08.2022 г. -  „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-1737 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ДИКС 2001 – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД. 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-1738 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-1739 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-1740 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕКОД“ АД. 

15. Доклад с вх. № Е-Дк-1741 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

16. Доклад с вх. № Е-Дк-1742 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

17. Доклад с вх. № Е-Дк-1743 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕАД. 
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18. Доклад с вх. № Е-Дк-1744 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД. 

19. Доклад с вх. № Е-Дк-1745 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„ЛОНИКО“ ЕООД. 

20. Доклад с вх. № Е-Дк-1746 от 01.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

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

„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД. 
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