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ПРОТОКОЛ
№ 15
София, 07.02.2019 година
Днес, 07.02.2019 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю.
Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел
„Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Б. Петракиева – началник на
сектор „Международна дейност“ 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-70 от 30.01.2019 г. относно откриване на производство за
прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
2. Доклад с вх. № Е-Дк-89 от 04.02.2019 г. относно Споразумение за
конфиденциалност по Българо-македонски проект за обединение на пазарните сегменти
„Ден напред“, част от борсовите пазари за покупко-продажба на електрическа енергия.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Силвия Петрова, Юлиан Стоянов
3. Доклад с вх. № О-Дк-82 от 04.02.2019 г. относно проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от
30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

изпълнителната власт.
Работна група: Елена Маринова, Юлиян Митев,
Наталия Кирова, Светослава Маринова
4. Доклад с вх. № О-Дк-84 от 04.02.2019 г. и проект на заповед относно
утвърждаване на представителни разходи на Комисията за енергийно и водно регулиране
за 2019 г.
Докладват: Юлиян Митев, Николай Георгиев,
Евгения Сматракалева, Борислава Петракиева
5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРДА
ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс Баучер“ № 13.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД, ЕИК 200284093, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. „Вихрен“ № 10.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, ЕИК 131332101, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул.
„Вихрен“ № 10.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2,
ап. 76.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕС И И
ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВОДНИ
И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД“
ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
София 1408, район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30, ет. 4, ап. 11.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
11. Акт за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие 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.
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Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
12. Акт за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие по отношение на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 200117087,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Изгрев,
ж.к. „Изток“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел Москва, ет. 6, ап. 616.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
13. Акт за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие по отношение на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД, ЕИК 203888476, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1404, район Триадица,
ж.к. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 7, ап. 26.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
14. Акт за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1278, район Сердика, кв.
„Бенковски“, ул. „Оралица“ № 29.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
15. Доклад с вх. № О-Дк-74 от 30.01.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД – в ликвидация.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
16. Доклад с вх. № О-Дк-75 от 30.01.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-70 от 30.01.2019 г. относно
откриване на производство за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия №
Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, с ЕИК 123014420, със
седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък
6100, ул. „Цар Освободител“ № 42, е титуляр на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-044-05 от
06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години.
След извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията по партидата на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, се
установи, че с Решение № 142 от 15.04.2015 г. на Окръжен съд-Стара Загора (ОС-Стара
Загора), Търговско отделение (ТО), по търговско дело (ТД) № 19 от 2013 г.,
„Топлофикация Казанлък“ АД е обявено в несъстоятелност.
Предвид горното, със Заповед № З-E-191 от 21.12.2018 г. на председателя на КЕВР
е сформирана работна група със задача да извърши проучване на обстоятелствата във
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връзка с вписаното решение за обявяване в несъстоятелност, като установи налице ли са
фактически и правни основания за прекратяване на издадените на „Топлофикация
Казанлък“ АД – в несъстоятелност лицензии.
С писмо с изх. № Е-08-00-56 от 28.12.2018 г. на КЕВР, от ОС-Стара Загора е
изискано да бъде представена информация дали Решение № 142 от 15.04.2015 г. на ОССтара Загора, ТО, по ТД № 19 от 2013 г. е влязло в законна сила, като бъде приложен
препис от него.
Съгласно писмо, с вх. № Е-08-00-56 от 24.01.2019 г. на ОС-Стара Загора, Решение
№ 142 от 15.04.2015 г. за обявяване в несъстоятелност на „Топлофикация Казанлък“ АД е
влязло в законна сила на 23.04.2015 г.
С оглед гореизложеното се установи следното:
Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба
№ 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3)
лицензията се прекратява с решение на Комисията при влизане в сила на решението на
съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност. Производството по прекратяване на
лицензия, на основание чл. 70, ал. 2 от Наредба № 3, се образува по инициатива на
Комисията или по писмено искане на лицензианта. С Решение № 142 от 15.04.2015 г. на
Окръжен съд-Стара Загора, Търговско отделение, по търговско дело № 19 от 2013 г.,
„Топлофикация Казанлък“ АД е обявено в несъстоятелност, като решението е влязло в
законна сила на 23.04.2015 г.
Към настоящия момент лицензиантът не е подавал заявление за прекратяване на
лицензията, поради което производството следва да се образува по инициатива на
Комисията. В тази връзка са налице предпоставки за откриване на административно
производство за прекратяване на издадените на „Топлофикация Казанлък“ АД лицензия
№ Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна
енергия“.
По силата на чл. 73, ал. 1 от Наредба № 3, когато Комисията по своя инициатива
открива производство за прекратяване на издадена лицензия, на лицензианта се изпраща
копие от решението за откриване на производството, а съгласно ал. 3 лицензиантът
представя писмено становище по решението за откриване на производството за
прекратяване на лицензиите в 7-дневен срок от получаването му.
Съгласно чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3 КЕВР служебно проверява дали
прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на
снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия или природен газ, или
може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази връзка в
ал. 2 от същата разпоредба е предоставена възможност при проверката Комисията да
изисква становища от Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката,
Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от съответната община, както и от други заинтересувани лица. При
искане за прекратяване на лицензия за производство на топлинна и/или електрическа
енергия може да се изисква становище от съответното преносно предприятие.
Изказвания по т.1.:
Докладва Р. Наков. „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност е титуляр на
лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия за
дейността „пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години. След извършена
служебна проверка в Търговския регистър е установено, че с Решение № 142 от 15.04.2015
г. на Окръжен съд-Стара Загора дружеството е обявено в несъстоятелност. Със заповед на
председателя на КЕВР е сформирана работна група. От ОС-Стара Загора е изискано да
бъде представена информация дали решението за обявяване в несъстоятелност е влязло в
законна сила. От ОС-Стара Загора е получена информация, че решението е влязло в
законна сила от 23.04.2015 г. Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и чл. 71,
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ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
лицензията се прекратява с решение на Комисията при влизане в сила на решението на
съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност. Производството по прекратяване на
лицензия, на основание чл. 70, ал. 2 от Наредба № 3, се образува по инициатива на
Комисията или по писмено искане на лицензианта. Към настоящия момент лицензиантът
не е подавал заявление за прекратяване на лицензията и поради тази причина
производството следва да се образува по инициатива на Комисията. В тази връзка са
налице предпоставки за откриване на административно производство за прекратяване на
издадените на „Топлофикация Казанлък“ АД лицензии. По силата на чл. 73, ал. 1 от
Наредба № 3, когато Комисията по своя инициатива открива производство за
прекратяване на издадена лицензия, на лицензианта се изпраща копие от решението за
откриване на производството, а съгласно ал. 3 лицензиантът представя писмено
становище по решението за откриване на производството за прекратяване на лицензиите в
7-дневен срок от получаването му. Съгласно чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3, Комисията
служебно проверява дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до
нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна
енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и
обществения ред. В тази връзка в ал. 2 от същата разпоредба е предоставена възможност
Комисията да изисква становища от Министерството на икономиката, Министерството на
енергетиката, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от съответната община, както и от други заинтересувани лица. При
искане за прекратяване на лицензия за производство на топлинна и/или електрическа
енергия може да се изисква становище от съответното преносно предприятие. Предвид
гореизложеното, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, да приеме настоящия доклад.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за
енергетиката и чл. 70, ал. 2, предл. първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3
от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката да открие
производство за прекратяване на издадените на „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност, лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“.
3. На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката на „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност, да се изпрати копие от решението за откриване на производството
по т. 2, като му се определи 7-дневен срок за представяне на писмено становище по
решението.
4. На основание чл. 73, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката да се изискат становища по откритата процедура за
прекратяване на лицензиите от компетентните държавни и общински органи, посочени
в чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката – Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните
работи, Министерство на икономиката, Министерство на отбраната, Министерство
на регионалното развитие и благоустройството и от Община Казанлък.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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1. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, приема доклад относно откриване на производство за прекратяване на
Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на
топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за
енергетиката и чл. 70, ал. 2, предл. първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от
21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, открива производство за
прекратяване на издадените на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност,
Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на
топлинна енергия“.
3. На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, на „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност, да се изпрати копие от решението за откриване на производството по т.
2, като се определя 7-дневен срок за представяне на писмено становище по решението.
4. На основание чл. 73, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката, да се изискат становища по откритата процедура за
прекратяване на лицензиите от компетентните държавни и общински органи, посочени в
чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката – Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи,
Министерство на икономиката, Министерство на отбраната, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и от Община Казанлък.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-89 от 04.02.2019 г. относно
Споразумение за конфиденциалност по Българо-македонски проект за обединение на
пазарните сегменти „Ден напред“, част от борсовите пазари за покупко-продажба на
електрическа енергия.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № Е-13-210-20 от 26.11.2018 г. от изпълнителния директор на „Българска
независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), относно подписване на Споразумение за
конфиденциалност (Споразумението) във връзка с предоставяне на информация между
страните в хода на изпълнение на Българо-македонски проект за обединение на пазарните
сегменти „Ден напред“. В писмото е посочено, че с оглед факта, че Споразумението е
одобрено от управляващия орган по проекта, същото следва да бъде подписано от
представляващите лица на страните по него. В тази връзка към писмо с вх. № Е-13-210-20
от 26.11.2018 г. е приложено Споразумението за конфиденциалност на английски език,
както и протокол от гласуването на същия от управляващия орган по проекта.
Предвид горното следва да се вземе предвид, че БНЕБ ЕАД, „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД, Енергийната регулаторна комисия на Р Македония и
Македонския електропреносен системен оператор са подписали Меморандум за
разбирателство за свързване на пазарите „ден-напред“ на Р България и Р Македония. С
решение по Протокол № 143 от 15.08.2018 г., т. 2 КЕВР се е присъединила към този
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меморандум, с оглед на което в управляващия орган по проекта има представител на
КЕВР, който е гласувал Споразумението.
В Споразумението е посочено, че страните изразяват желание да защитят
конфиденциалния характер на информацията, която разменят по време на проекта, като
същевременно позволяват извършване на обмен на информация.
Според т. 2.1 от Споразумението „конфиденциална информация" е всяка
информация, независимо дали е означена като поверителна или не, която е обменена
между страните в каквато и да е форма (устна, писмена, електронна или друга), като
например, но не само технически, юридически, финансови, търговски, изпитателни и/или
оперативни данни, както и съдържанието на разглежданото Споразумение, ноу-хау, идеи,
схеми, процедури и др. За избягване на съмнение страните признават и се съгласяват да
имат достъп и право да използват разкритата конфиденциална информация само за целите
на проекта, тъй като всяка друга употреба е строго забранена.
Част от Споразумението са и задълженията на всяка стана по отношение на
опазването и използването на станалата му известна конфиденциална информация. В тази
връзка е посочено, че следва да се изисква предварително, изрично и писмено разрешение
от страната, която разкрива конфиденциална информация в случаите когато
информацията се разкрива, предава или прехвърля на трета страна, различна от страните
по проекта, както и в случаите на използването й за друга цел или включването й в данни,
документи, бази данни или друг носител с цел, различна от целта на проекта.
В Споразумението е предвиден и ред за връщане/унищожаване на конфиденциална
информация. Съгласно т. 4.1 от документа в случай на прекратяване на Споразумението,
страната връща конфиденциалната информация на страната, на която принадлежи, или я
унищожава.
В раздел 5 на Споразумението са уредени хипотезите и условията, при които е
разрешено разкриване и оповестяване на конфиденциална информация, станала известна
на страните в проекта. По силата на т. 5.1 от Споразумението информацията, която би
била конфиденциална се счита за общодостъпна в следните случаи: ако е станала
публично достояние без вина на получаващите я страни, при условие че те информират
оповестяващата страна за разкриването й, и страната, която разкрива информацията не
възрази по отношение на общодостъпността; ако получаващата страна предварително
информира другата страна за разкриването на информация като същевременно посочи, че
тази информация е била известна преди разкриването й; ако информацията е разработена
в контекста на проекта за свързване на пазарите на Р Македония и Р България.
Независимо от условията по Споразумението, страните могат да разкрият
конфиденциална информация, на свои служители и/или членове на ръководството или на
подизпълнители, агенти, професионални съветници, външни консултанти и
застрахователи, адвокати, ако по отношение на тях са налице следните условия: ако
същите следва да узнаят такава информация с цел изпълнението на конкретна задача,
свързана с дейност по проекта; да са информирани от получателя за конфиденциалния й
характер и тези лица да са длъжни да зачитат конфиденциалността й при условия, които
са поне еквивалентни на условията на Споразумението.
В раздел 6 от Споразумението е уредена отговорността на страните по проекта при
нарушаване на условията за използване на конфиденциална информация. Съгласно т. 6.1
от Споразумението доколкото е разрешено от приложимото законодателство страните
изрично се отказват от искове за отговорност въз основа на или свързани с
конфиденциална информация. Страните по проекта признават и се съгласяват, че в случай
на нарушаване на задълженията й за поверителност другите страни имат право на
обезщетение за всички преки загуби, щети, такси или разходи, произтичащи от
нарушението на задълженията за конфиденциалност по Споразумението, съотв. страните
не носят отговорност за последващи преки или непреки вреди, като загуба на печалба,
загуба на бизнес, загуба на репутация или всякакви други щети, освен в случай на груба
небрежност, измама или умишлено нарушение (т. 6.2 от Споразумението).
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В Споразумението е посочено, че същото влиза в сила, когато е подписано от
всички страни и действа до завършването/прекратяването на проекта. Посочено е също
така, че при изпълнението и тълкуването на Споразумението се прилага
законодателството на Кралство Белгия, с изключение на разпоредбите за конфликт на
закони.
Изказвания по т.2.:
Докладва М. Трифонов. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД
относно подписване на Споразумение за конфиденциалност - във връзка с предоставяне
на информация между страните в хода на изпълнение на Българо-македонски проект за
обединение на пазарните сегменти „Ден напред“. В тази връзка към писмото е приложено
Споразумение за конфиденциалност на английски език, както и протокол от гласуването
на същия от управляващия орган по проекта. Предвид горното, следва да се вземе
предвид, че БНЕБ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Енергийната
регулаторна комисия на Р Македония и Македонския електропреносен системен оператор
са подписали Меморандум за разбирателство за свързване на пазарите „ден-напред“. С
решение по Протокол № 143 от 15.08.2018 г., КЕВР се е присъединила към този
меморандум и Споразумението е подкрепено от представителя на КЕВР в управляващия
орган. Предвид гореизложеното и във връзка с решение по Протокол № 143 от 15.08.2018
г., т. 2, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да
обсъди следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да възложи на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да
подпише Споразумение за конфиденциалност по Българо-македонски проект за
обединение на пазарните сегменти „Ден напред“.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и във връзка с решение по Протокол № 143 от 15.08.2018
г., т. 2,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад на работната група относно Споразумение за конфиденциалност
по Българо-македонски проект за обединение на пазарните сегменти „Ден напред“, част от
борсовите пазари за покупко-продажба на електрическа енергия.
2. Възлага на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да
подпише Споразумение за конфиденциалност по Българо-македонски проект за
обединение на пазарните сегменти „Ден напред“.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-82 от 04.02.2019 г. относно
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
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Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за
покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № О-03-10-9 от 28.01.2019 г. от г-жа Таня Георгиева – главен секретар на
Министерството на финансите, с което на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) са изпратени
за съгласуване: проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №
385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки (ЦОП) за
нуждите на органите на изпълнителната власт (ПМС), проект на доклад на министъра на
финансите, частична предварителна оценка на въздействието на постановлението,
финансова обосновка и проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл. 32, ал. 3 от УПМСНА, вносителите съгласуват с органите по чл. 19,
ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни
органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност. Съгласно чл. 34, ал. 1 от
УПМСНА, съгласуването се извършва в 10-дневен срок от получаването на материалите в
съответната администрация.
На горните основания КЕВР в рамките на правомощията си по чл. 21 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) следва да изрази становище по въпросите, свързани или засягащи
нейната дейност.
След проучване на постъпилите материали, се установи следното:
В приложената частична оценка на въздействието се посочва, че целите, които се
преследват с предложеното ПМС са улесняване на администрациите при възлагането на
общоупотребими стоки и услуги; намаляване на административната тежест за бизнеса
чрез унифицирани спецификации за доставки и услуги за много на брой потребители;
използване на участието на малки и средни предприятия в централизираните обществени
поръчки чрез унифицирани изисквания към участниците в процедурите; мултиплициране
на ефекта от възлаганите „зелени“ обществени поръчки и пълно електронизиране на
възлагателния процес за всички потребители на централизирано възлагане. В Доклада на
министъра на финансите е отбелязано, че целта на предлаганото изменение е
актуализация на продуктовия обхват на централизираното възлагане, прецизиране на
кръга на потребители и отношенията им с ЦОП в светлината на цялостно електронизиране
на възлагателния процес.
Съгласно доклада и проекта на ПМС измененията са следните:
1. Актуализация и изменения по отношение на кръга от потребители на
централизираното възлагане на обществени поръчки, като са определени два кръга
възложители по отношение на централизираното възлагане: такива, които са задължени да
ползват услугите на ЦОП, посочени в Приложение №1 от проекта на ПМС и
факултативни, посочени в Приложение №1. С изменението в кръга на задължителните
потребители са поставени администрации – органи на изпълнителна власт, като са
добавени Националният статистически институт, Националния осигурителен институт,
Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за ядрено регулиране и Държавната
комисия по сигурността на информацията и се заличават Контролно-техническата
инспекция, Националната комисия за борба с трафика на хора и Централната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Кръгът на факултативните потребители, в който до момента влизат независимите
регулатори (в т.ч. и Комисията за енергийно и водно регулиране) и Държавна агенция
„Национална сигурност“ с проекта на ПМС се допълва със Сметната палата, Центровете
за спешна медицинска помощ, Националния и регионалните центрове по транфузионна
хематология, поради специфичния им статут и функции.
С проекта се заличава особена група потребители от системата на
здравеопазването, които са включени като задължителни потребители на ЦОП само по
отношение на доставките на горива, като същите са разпределени в двете големи групи –
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задължителните и факултативните и изцяло се заличават психиатричните болници и
домовете за медико-социални грижи.
Останалите промени в кръга на потребителите са следствие от законодателни,
структурни и организационни промени.
2. Проектът предвижда изменение на продуктовия обхват на доставките и услугите,
възлагани от ЦОП, като отпада по целесъобразност доставката на софтуер за операционни
системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на електронни
документи.
3. Останалите промени включват прецизиране на правилата за комуникация между
ЦОП и възложителите; допълнения по отношение на използването на Системата за
електронно възлагане на обществените поръчки (СЕВОП) и създаване на препратки към
Закона за обществените поръчки, предвид обстоятелството, че Постановление № 385 на
МС от 30.12.2015 г. е прието преди влизане на сега действащия Закон за обществените
поръчки.
След проучване на предоставените материали се установи, че Комисията за
енергийно и водно регулиране остава включена в кръга на факултативните
потребители на централизирано възлагане, съгласно предложения проект на ПМС,
като по отношение на възлагането на обществените поръчки за осигуряване на
дейността се запазва досегашния ред и предвижданите промени няма да се отразят
на цикъла на възлагане на обществените поръчки в КЕВР.
Изказвания по т.3.:
Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от главния секретар на Министерството на финансите, с което е изискано
съгласувателно становище по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация относно проект на Постановление за изменение и допълнение
на Постановление за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на
изпълнителната власт. Към проекта на Постановление са приложени и съответните
материали във връзка с неговото съгласуване. От тях е видно, че целта на предлаганото
изменение е актуализация на продуктовия обхват на централизираното възлагане,
прецизиране на кръга на потребителите, както и отношенията им с Централния орган за
покупки относно цялостното електронизиране на възлагателния процес. Основните
изменения в проекта на ПМС са относно актуализация и изменения по отношение на кръга
от потребители на централизираното възлагане на обществени поръчки, които са
дефинирани в два кръга: възложители по отношение на централизираното възлагане (за тях
е задължително ползването на услугите на Централния орган за покупки), както и
факултативни възложители (за тях ползването на Централния орган за покупки не е
задължително). Проектът на ПМС изменя кръга на двете групи възложители и всъщност го
разширява. Проектът предвижда изменение на продуктовия обхват на доставките и
услугите, възлагани от Централния орган за покупки, като отпада по целесъобразност
доставката на софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване,
редактиране и форматиране на електронни документи. В проекта на ПМС има и промени,
които включват прецизиране на правилата за комуникация между Централизирания орган
за покупки и възложителите. Въз основа на тези изменения може да се направи заключение,
че Комисията за енергийно и водно регулиране остава включена в кръга на факултативните
потребители на централизирано възлагане и като цяло измененията няма да се отразят на
цикъла на възлагане на обществените поръчки е КЕВР, който е момента се прилага.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, работната
група предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на писмо до главния секретар на Министерството на
финансите. (Това по своята същност съгласува проекта на ПМС без забележки и
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предложения).
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на
Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
2. Приема проект на писмо до главния секретар на Министерството на финансите.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка
Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-84 от 04.02.2019 г. и проект на
заповед относно утвърждаване на представителни разходи на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2019 г.
На основание чл. 35, т. 1 от Постановление № 344/21.12.2018 г. на Министерски
съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., разходите
за представителни цели на държавните органи се определят от ръководителя или от
колективния орган на управление.
Стойността на утвърдената сума за представителни разходи за 2018 г. е в размер на
85 000 лв., като от тях са изразходвани 63 165 лв., които представляват: материали за
кабинета на председателя, членове на Комисията и главен секретар, представителни
разходи за работни срещи, посрещане на гости, заседания в т.ч. мероприятия с
международен характер, като например: домакинство на КЕВР на заседанията на Общото
събрание на СЕЕР и Съвета на регулаторите на АСЕР, среща на регулаторите на
Балканските страни , домакинство на среща Мрежата на водните регулатори в София,
посрещане на делегации от други регулатори, закупуване на рекламни материали,
провеждане на коледно тържество.
През 2019 г. се предвиждат две срещи на участниците в Балканския консултативен
форум, посрещане на делегации от други регулатори в София и домакинство на срещи на
международни организации в
които членува КЕВР. По предварителен разчет
необходимите средства за провеждане на мероприятията са в размер на 40 000 лв.
За всички други разходи с представителен характер през 2019 г. по предварителен
разчет са необходими средства в размер на 34 000 лв.
В тази връзка предлагам размерът на разходите за представителни цели за 2019 г.
да бъде в размер на 85 000 лв., а разходването да се обособи в заповед на Председателя на
КЕВР по следните позиции:
Кабинети на председател, членове на Комисията и главен секретар;
Протоколни разходи (подаръци, сувенири, цветя и др.);
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Заседания и разширени работни срещи, в т.ч. с български и чужди представители,
на председател, членове на Комисията и главен секретар;
Посрещане на гости;
Рекламни материали, в т. ч. с надпис и лого на КЕВР;
Конференции, семинари, симпозиуми;
Други с подобен характер.
Изказвания по т.4.:
Докладва Ю. Митев. На основание чл. 35, т. 1 от Постановление № 344/21.12.2018 г.
на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2019 г., разходите за представителни цели на държавните органи се определят от
ръководителя или от колективния орган на управление. Стойността на утвърдената сума за
представителни разходи за 2018 г. е в размер на 85 000 лв., като от тях през годината са
изразходвани 63 165 лв., които представляват: материали за кабинета на председателя,
членове на Комисията и главен секретар, представителни разходи за работни срещи,
посрещане на гости, заседания в т.ч. мероприятия с международен характер: домакинство
на КЕВР на заседанията на Общото събрание на СЕЕР и Съвета на регулаторите на АСЕР,
среща на регулаторите на Балканските страни, домакинство на среща Мрежата на водните
регулатори в София, посрещане на делегации от други регулатори, закупуване на рекламни
материали, провеждане на коледно тържество. През 2019 г. се предвиждат, след
съгласуване със сектор „Международна дейност“, две срещи на участниците в Балканския
консултативен форум, посрещане на делегации от други регулатори в София и домакинство
на срещи на международни организации, в които членува КЕВР. По предварителен разчет
необходимите средства за провеждане на мероприятията са в размер на 40 000 лв. От
практиката на Комисията през годините е видимо, че константните представителни разходи
(извън тези във връзка с международни мероприятия) са между 34 000 и 35 000 лв.
Очакваните разходи са около 75 000 лв. Предложението на работната група е размерът на
разходите за представителни цели за 2019 г. да бъде в размер на 85 000 лв., като се включат
разходи, които могат да възникнат във връзка със стартиране на международни проекти от
КЕВР (чиито размер към момента не може да се изчисли точно). Предложението е да бъде
потвърдена сумата, която е приета и предходната година: 85 000 лв. Разходите по пера ще
бъдат уточнени в заповедта, която ще се издаде от председателя на Комисията. Във връзка с
гореизложеното и на основание 35, т. 1 от Постановление № 344/21.12.2018 г на
Министерски съвет за изпълнението на държания бюджет на Република България за 2019
г., работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. Утвърждава сума за представителни разходи за 2019 г. в размер на 85 000 лв.
2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, в която да се посочи размерът на
утвърдената сума за представителни разходи за 2019 г. и целите на нейното разходване.
П. Трендафилова запита какво се случва с остатъка, когато не се изразходят
планираните средства. В бюджета ли се връщат?
Е. Сматракалева отговори, че могат да се изразходват по други пера, ако има такава
необходимост. Въпросът е да има утвърдена сума, която да не се надхвърля, т.е. ако
средствата са насочени по тези параграфи, утвърдената сума да не надскача утвърдената по
заповед.
Ю. Митев допълни, че подобна ситуация е имало през 2017 г., когато са утвърдени
50 000 лв. Тази сума не е достигнала и в края на годината се е наложило Комисията да вземе
отделно решение за увеличаване на сумата за представителни разходи. От тази гледна точка
се предлага сумата да бъде малко по-висока, за да не се налага взимането на повторно
решение от страна на Комисията. След това няма пречка остатъкът да бъде прехвърлен към
друго перо.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
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Във връзка с гореизложеното и на основание 35, т. 1 от Постановление №
344/21.12.2018 г на Министерски съвет за изпълнението на държания бюджет на
Република България за 2019 г.,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава сума за представителни разходи за 2019 г. в размер на 85 000 лв.
2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, в която да се посочи размерът на
утвърдената сума за представителни разходи за 2019 г. и целите на нейното разходване.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка
Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.5. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 1 от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-32 от 16.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“
ООД, установи следното:
С решение по т. 1 от протокол № 9 от 23.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева
и лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер
на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г.
за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015
г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща 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 „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
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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-599 от 29.06.2018 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 „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към 31.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2019 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) „АРДА
ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-951 от 24.01.2019 г. и известие за доставяне R PS 1040 07W00N C, удостоверяващо
получаване на 28.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения
по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-295-15 от
23.02.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от
10 (десет) години не са погасени.
Изказвания по т.5.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс
Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатен лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляваща:
 76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г., върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
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 8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г., върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 16 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-484 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРКАДИЯ
СЪРВИС“ АД, установи следното:
С решение по т. 16 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД с размер на главницата от
42 904,50 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума, считано от 01.12.2018 г. се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР.
„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е титуляр на Лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. С
Решение на КЕВР № И2-Л-218 от 07.07.2014 г. издадената лицензия се изменя / допълва с
включване в същата на права и задължения като „координатор на стандартна балансираща
група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, а с Решение № И3-Л-218 от
20.04.2016 г. се продължава срока на издадената лицензия с още 10 години.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата се събира годишна такса в размер на 2000 лв.
плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетна информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишната такса се
заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията (чл. 3, ал. 6 от
Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на
съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 152 380 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е
в размер на общо 85 809,00 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000
лева е прибавена сумата от 83 809,00 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-646 от 06.07.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-484 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 16 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД.
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Непогасеното задължение от „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД към КЕВР представлява
начислена и неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 42 904,50
лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума считано от 01.12.2018 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) синдикът
на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР
изх. № Ф-13-36-4 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07ST1O 3,
удостоверяващо получаване на 03.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „АРКАДИЯ
СЪРВИС“ АД към КЕВР за издадената му, изменена и с продължен срок Лицензия № Л218-15 от 18.12.2006 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с
включване в същата на права и задължения като „координатор на стандартна балансираща
група” и „координатор на комбинирана балансираща група” не са заплатени.
Изказвания по т.6.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „АРКАДИЯ СЪРВИС” АД, ЕИК 200284093, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово,
ул. „Вихрен“ № 10,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 42 904,50 лева (четиридесет и две
хиляди деветстотин и четири лева и петдесет стотинки) представляваща втора вноска от
годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 42 904,50 лева, считано от 01.12.2018
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 17 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-485 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРГИЙНА
ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, установи следното:
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С решение по т. 17 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД с размер
на главницата от 43 846,92 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума, считано от
01.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е титуляр на Лицензия № Л-219-15 от
18.12.2006 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от
10 години. С Решение на КЕВР № И1-Л-219 от 25.06.2012 г. издадената лицензия се
изменя / допълва с промяна на седалището и адреса на управление на дружеството и с
включване в същата на права и задължения за дейността „координатор на балансираща
група”; с Решение № И2-Л-219 от 07.07.2014 г. издадената лицензия се изменя / допълва с
включване в същата на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана
балансираща група”; с Решение № И3-Л-219 от 20.04.2016 г. се продължава срока на
издадената лицензия с 10 години.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата се събира годишна такса в размер на 2000 лв.
плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетна информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишната такса се
заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията (чл. 3, ал. 6 от
Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на
съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД годишната такса за 2018 г. е
изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 155 807 000 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 87 693,85 лева и е получена като към
постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 85 693,85 лева /0,055 на сто
от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
С писмо изх. № Ф-13-39-1 от 17.07.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040
07L2IО М, удостоверяващо получаване на 20.07.2018 г., „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА
ГРУПА“ АД е уведомен за дължимата лицензионна такса за 2018 г. и е приканен да погаси
задължението си доброволно.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-646 от 06.07.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-485 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 17 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията с Решение № 1764 от 28.08.2018 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-2 състав,
по дело № 1907/2017 г., на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон, по отношение на
„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е открито производство по несъстоятелност и
е назначен за временен синдик г-н Иво Веселинов Велчевски, с адрес на упражняване на
дейността – гр. София, район Средец, ул. „Шести септември“ № 1, ет. 2. Представителят и
съвета на директорите на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД са лишени от
разпоредителна власт.
Задълженията на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД към КЕВР, са
формирани, както следва:
 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 43 846,92 лева,
дължима към 30.11.2018 г.;
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 Върху неплатената в срок главница от 43 846,92 лева, считано от 01.12.2018 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) синдикът
на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо на КЕВР изх. № Ф-13-39-4 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040
07ST1N 2, удостоверяващо получаване на 27.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок
за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕНЕРГИЙНА
ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД към КЕВР за издадената му, изменена и с продължен срок
Лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия” с включване в същата на права и задължения като „координатор на
балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” не са
заплатени.
Изказвания по т.7.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА” АД, ЕИК 131332101,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша,
ул. „Вихрен“ № 10,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 43 846,92 лева (четиридесет и три
хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки), представляваща
втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 43 846,92 лева, считано от 01.12.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 8 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-487 от 10.12.2018 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД,
установи следното:
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С решение по т. 8 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД с размер на главницата от
2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 71,66 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща 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 „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД годишната такса за 2018 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-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-487 от 10.12.2018 г. и е прието решение по т. 8 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
69,72 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,94 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД към 07.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 71,66 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
08.12.2018 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)
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-1397-3 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07SSKS P, удостоверяващо
получаване на 22.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения
по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД към КЕВР по издадената му Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009
г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
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години не са заплатени.
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост
1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,66 лева
(седемдесет и един лева и шестдесет и шест лева), представляваща:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 69,72 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 07.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 1,94 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 07.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 9 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-488 от 10.12.2018 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕС И И ПАУЪР
ТРЕЙДИНГ” ЕАД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД с размер на
главницата от 31 312,42 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума, считано от
01.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
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банковата сметка на КЕВР.
„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 за
дейността „координатор на стандартна 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 110 227 хил.лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна
такса за 2018 г. е в размер на общо 62 624,85 лева и е получена като към постоянната
компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 60 624,85 лева /0,055 на сто от годишните
приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-488 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 9 от протокол №
244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД.
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“.
Непогасените от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД задължения към КЕВР са
формирани както следва:
 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 31 312,42 лева,
дължима към 30.11.2018 г.;
 Върху неплатената в срок главница от 31 312,42 лева, считано от 01.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД е
гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3. За представляващ
дружеството, считано от 30.10.2018 г., е вписан г-н Джем Келав.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на горецитирания адрес за седалище и управление на „ЕС И И ПАУЪР
ТРЕЙДИНГ” ЕАД за откриване на процедурата за установяване на публично държавно
вземане е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-163-6 от 19.12.2018 г. и известие за
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доставяне № R PS 1040 07SSKR O чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато
обратно с отбелязване от пощенските служители „пратката не е потърсена от получателя“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-1 от 16.01.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10 и на
Интернет страницата на КЕВР на дата: 16.01.2019 г., за което е съставен констативен
протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението
е свалено на дата: 24.01.2019 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕС И И ПАУЪР
ТРЕЙДИНГ” ЕАД към КЕВР за издадената му, изменена и допълнена Лицензия № Л-36815 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 заплатени.
Изказвания по т.9.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, ЕИК 203613341, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище,
ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3,
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 31 312,42 лева (тридесет и една
хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и две стотинки), представляваща втора
вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 31 312,42 лева, считано от 01.12.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
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Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 10 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-489 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВОДНИ И
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ” ООД, с предишно наименование „ФОТОНИ
ТРЕЙД“ ООД, установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ” ООД, с
предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД, с размер на главницата от 2 022,41
лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 71,34 лева. Върху неплатената
главница от 2 022,41 лева, считано от 06.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и
задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за
срок от 10 (десет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна на наименованието на фирмата, както следва:
 На 10.09.2013 г. – „ФОТОНИ ТРЕЙД“;
 На 26.11.2018 г. – „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2018 г. на „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД (понастоящем „ВОДНИ И
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД), е изчислена, като е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 40 746,53
лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 2 022,41 лева и
е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 22,41
лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна
дейност/.
След представена информация с доклади вх. № Е-Дк-321/16.04.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
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изготвен доклад с вх. № О-Дк-489 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 10 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД (с
предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД).
Непогасените от „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД (с предишно
наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД) задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,21 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
69,94 лева за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,20 лева,
дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,40 лева за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г.
Общото задължение на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД (с
предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД) към 05.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 2 022,41 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 71,34 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 022,41 лева, считано
от 06.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ” ООД е гр. София 1408, район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30, ет. 4,
ап. 11. За управители на дружеството, считано от 26.11.2018 г., са вписани г-н Илко
Георгиев Йоцев и г-н Евгени Цецков Стефанов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на горецитирания адрес за седалище и управление на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ” ООД за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-223-6 от 19.12.2018 г. и
известие за доставяне № R PS 1040 07SSKQ N чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е
върнато обратно с отбелязване от пощенските служители „непотърсено“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-3 от 29.01.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10 и на
Интернет страницата на КЕВР на дата: 29.01.2019 г., за което е съставен констативен
протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението
е свалено на дата: 06.02.2019 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ВОДНИ И
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД (с предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД”
ООД) към КЕВР по издадената му Лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за извършване на
дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения,
свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10
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(десет) години не са заплатени.
Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, ЕИК
202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408,
район Триадица, ул. „Мила Родина“ № 30, ет. 4, ап. 11,
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 общо 2 022,41 лева (две хиляди
двадесет и два лева и четиридесет и една стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,21 лв.;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,20 лв.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,34 лева
(седемдесет и един лева и тридесет и четири стотинки), представляваща:
 69,94 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,21 лева;
 1,40 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,20 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 022,41 лева, считано от 06.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 11 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-490 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „КЕЙ АР ДЖИ”
EООД, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ” EООД с размер на главницата от
2 487,30 лева и лихви за просрочие в размер на общо 89,13 лева. Върху неплатената
главница от 2 487,30 лева, считано от 08.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
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„КЕЙ АР ДЖИ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна в правната форма, както следва:
 На 29.06.2015 г. – „дружество с ограничена отговорност“;
 На 13.07.2015 г. – „еднолично дружество с ограничена отговорност“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 886 000 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2018 г.
е в размер на общо 2 487,30 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000
лева е прибавена сумата от 487,30 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-490 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 11 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД.
Непогасените от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
86,71 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 2
,42 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г.
Общото задължение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД към 07.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 487,30 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 89,13 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 487,30 лева, считано
от 08.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията за седалище и адрес на управление на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е вписано: 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. В тази връзка и на
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основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) до
горепосочения адрес за седалище и управление на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР с
изх. № Ф-13-249-2 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07SSKP M чрез
„Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители
„получателят се е преместил на друг адрес“.
Съгласно публикуван договор за продажба на дружествен дял на „КЕЙ АР ДЖИ”
ЕООД в Търговския регистър на Агенция по вписванията, адресът на управителя на
дружеството г-н Румен Ангелов Трайков е: гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1. В тази
връзка писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-249-2 от 19.12.2018 г. повторно е изпратено до адрес
гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1 чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за
доставяне № R PS 1040 07UOTJ N писмото е получено на 08.01.2019 г. С писмото на
„КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КЕЙ АР ДЖИ”
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ за срок от 10 (десет) години не са погасени.
Изказвания по т.11.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „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 лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 487,30 лева (две хиляди
четиристотин осемдесет и седем лева и тридесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 89,13 лева
(осемдесет и девет лева и тринадесет стотинки), представляващи:
 86,71 лева за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева;
 2,42 лева за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 487,30 лева, считано от 08.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
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Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.12. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 12 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-491 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ” ООД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД с размер на
главницата от 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 71,66 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 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). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
С писмо изх. № Ф-13-251-1 от 06.07.2018 г. и известие за доставяне № PS 1040
07L2I4 2, удостоверяващо получаване на 18.07.2018 г., КЕВР уведоми „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ” ООД за дължимата от дружеството лицензионна такса за 2018 г.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-491 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 12 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД.
Непогасените от „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
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дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
69,72 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,94 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г.
Общото задължение на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД към 07.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 71,66 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 08.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията за седалище и адрес на управление на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД е
вписано: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. „Изток“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел
Москва, ет. 6, ап. 616. В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до горепосочения адрес за седалище и
управление на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР изх. № Ф-13251-2 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07SSKO L чрез „Български
пощи“ ЕАД. Писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители „преместен“.
Съгласно публикуван договор от 29.01.2018 г. за управление и контрол на „САСА
ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД в Търговския регистър на Агенция по вписванията, дружеството
се представлява от Лъчезар Йосифов Тошков с адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул.
„Алфред Нобел“ № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 7. В тази връзка писмо на КЕВР изх. № Ф-13-251-2
от 19.12.2018 г. повторно е изпратено до адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Алфред
Нобел“ № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 7 чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно известие за
доставяне № R PS 1040 07UOS2 5 писмото е получено на 04.01.2019 г. С писмото на
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ” ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 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 не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.12.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 200117087, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Изгрев, ж.к.
„Изток“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел Москва, ет. 6, ап. 616,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
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представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,66 лева
(седемдесет и един лева и шестдесет и шест лева), представляваща:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 69,72 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 07.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 1,94 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 07.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.13. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.
13 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-492 от 10.12.2018 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТИНМАР СЪПЛАЙ“
ЕООД, установи следното:
С решение по т. 13 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД с размер на главницата
от 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,56 лева. Върху неплатената
главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 06.12.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, с включени в същата на
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10
(десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
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За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2018 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД 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-646 от 06.07.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-492 от 10.12.2018 г. и е взето решение по т. 13 от протокол
№ 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД.
Непогасените задължения от „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
69,17 лева за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,39 лева за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г.
Общото задължение на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД към 05.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 70,56 лева. Върху главницата в размер на 2 000,00 лева, считано от
06.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД е гр.
София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 7, ап. 26.
За представляващ дружеството е вписан г-н Михай Джордже.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на горецитирания адрес за седалище и управление „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД за
откриване на процедурата за установяване на публично държавно вземане е изпратено
писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-275-2 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040
07ST1R 6 чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „непотърсено“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-2 от 22.01.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10 и на
Интернет страницата на КЕВР на дата: 22.01.2019 г., за което е съставен констативен
протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението
е свалено на дата: 30.01.2019 г., което също е документирано в констативен протокол.
Към настоящия момент задълженията на „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД към КЕВР за
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издадената му Лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността
“търговия с електрическа енергия”, с включени в същата на права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години,
не са погасени.
Изказвания по т.13.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД, ЕИК 203888476, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1404, район Триадица, ж.к.
Стрелбище, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 7, ап. 26,
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 общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 70,56 лева
(седемдесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща:
 69,17 лева за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 1,39 лева за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 06.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.14. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 14 от протокол № 244 от 13.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-493 от 10.12.2018 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТОШЕЛ-92“ ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 14 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД с размер на главницата от
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8 671,40 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума, считано от 01.12.2018 г. се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР.
„ТОШЕЛ-92“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. С
Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. на ДКЕВР е изменена издадената на дружеството
лицензия с включване в същата на права и задължения за дейностите „координатор на
стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща 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). 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 (ДКЕВР) е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ТОШЕЛ-92“ ЕООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 27 896 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер
на 17 342,80 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена
сумата от 15 342,80 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад с вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-493 от 10.12.2018 г. и е взето решение по
т. 14 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД.
Непогасените от „ТОШЕЛ-92“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 8 671,40 лева,
дължима към 30.11.2018 г.;
 Върху неплатената в срок главница от 8 671,40 лева, считано от 01.12.2018 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)
„ТОШЕЛ-92“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Ф13-136-4 от 19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07ST1Q 5, удостоверяващо
получаване на 27.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения
по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ТОШЕЛ-92“
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения за
дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на
комбинирана балансираща група” не са заплатени.
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Изказвания по т.14.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1278, район Сердика, кв. Бенковски, ул.
„Оралица“ № 29,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 8 671,40 лева (осем хиляди
шестстотин седемдесет и един лева и четиридесет стотинки), представляващи втора
вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
1. Върху неплатената главница в размер на 8 671,40 лева, считано от 01.12.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В зседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-74 от 30.01.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД – в
ликвидация.
С решение по т. 15 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация с размер на главницата от
2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,56 лева. Върху неплатената
главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 06.12.2018 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация е уведомен с писмо изх. № Ф-13-230-3 от
19.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07ST1P 4, удостоверяващ получаване
на 09.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения
по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 21.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВАПТЕХ
ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация в размер на 2 070,56 лева и вписано основание: „протокол
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244/13.12.2018“, погасяващо дължимата главница в размер на 2 000,00 лева и начислените
лихви за просрочие към 05.12.2018 г. в размер на 70,56 лева. В резултат на постъпилото
плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 15 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР
върху неплатената в срок главница от 2 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 26,11 лева за периода от 06.12.2018 г. до 21.01.2019 г. (датата на плащане от
дружеството).
Общото задължение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация към 21.01.2019 г.
представлява начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 26,11 лева, за което
дружеството е уведомено с писмо изх. № Ф-13-230-3 от 22.01.2019 г. и е приканено да ги
погаси.
На 28.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВАПТЕХ
ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация в размер на 30,00 лева, с което дружеството напълно
погаси дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично държавно
вземане (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.15.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация.
2. „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.16. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-75 от 30.01.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
С решение по т. 9 от протокол № 5 от 17.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД с размер на главницата от 6 299,56 лева и лихви
за просрочие в размер на 54,25 лева. Върху неплатената главница в размер на 6 299,56
лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ТЕЦ
МАРИЦА 3” АД е уведомен с писмо изх. № Ф-14-34-1 от 18.01.2019 г. и известие за
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доставяне № R PS 1040 07UOMU R, удостоверяващ получаване на 23.01.2019 г., като му е
определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е
поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 21.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на „ТЕЦ
МАРИЦА 3” АД в размер на 6 299,56 лева и вписано основание: „втора лицензионна такса
2018 г.“. В резултат на постъпилото плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 9 от
протокол № 5 от 17.01.2019 г. на КЕВР върху неплатената в срок главница от 6 299,56
лева е начислена лихва за просрочие в размер на 36,75 лева за периода от 01.01.2019 г. до
21.01.2019 г. (датата на плащане от дружеството).
Общото задължение на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД към 21.01.2019 г. представлява
начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 91,00 лева, за което
дружеството е уведомено с писмо изх. № Ф-14-34-1 от 22.01.2019 г. и е приканено да ги
погаси.
На 25.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на „ТЕЦ
МАРИЦА 3” АД в размер на 91,00 лева, с което дружеството напълно погаси дължимите
суми по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена
справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.16.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД.
2. „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Георги Златев, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков - за и Пенка
Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
По т.1. както следва:
1. На основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, приема доклад относно откриване на производство за прекратяване на Лицензия
№ Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на
Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и
чл. 70, ал. 2, предл. първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, открива производство за прекратяване на издадените
на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и Лицензия № Л-044-05 от
06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“.
3. На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката, на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, да се изпрати
копие от решението за откриване на производството по т. 2, като се определя 7-дневен срок за
представяне на писмено становище по решението.
4. На основание чл. 73, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката, да се изискат становища по откритата процедура за прекратяване на
лицензиите от компетентните държавни и общински органи, посочени в чл. 74, ал. 2 от Наредба №
3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката – Министерство на енергетиката,
Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Министерство на отбраната,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от Община Казанлък.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад на работната група относно Споразумение за конфиденциалност по
Българо-македонски проект за обединение на пазарните сегменти „Ден напред“, част от борсовите
пазари за покупко-продажба на електрическа енергия.
2. Възлага на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да подпише
Споразумение за конфиденциалност по Българо-македонски проект за обединение на пазарните
сегменти „Ден напред“.
По т.3. както следва:
1. Приема доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган
за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
2. Приема проект на писмо до главния секретар на Министерството на финансите.
По т.4. както следва:
1. Утвърждава сума за представителни разходи за 2019 г. в размер на 85 000 лв.
2. Председателят на КЕВР да издаде заповед, в която да се посочи размерът на
утвърдената сума за представителни разходи за 2019 г. и целите на нейното разходване.
По т.5. както следва:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс
Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатен лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и пет) лева,
представляваща:
 76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г., върху неплатена първа вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г., върху неплатена втора вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.6. както следва:
Издава по отношение „АРКАДИЯ СЪРВИС” АД, ЕИК 200284093, със седалище и адрес
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на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. „Вихрен“ №
10,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 42 904,50 лева (четиридесет и две хиляди
деветстотин и четири лева и петдесет стотинки) представляваща втора вноска от годишна такса за
2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 42 904,50 лева, считано от 01.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.7. както следва:
Издава по отношение „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА” АД, ЕИК 131332101, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ул.
„Вихрен“ № 10,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 43 846,92 лева (четиридесет и три хиляди
осемстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки), представляваща втора вноска от
годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 43 846,92 лева, считано от 01.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.8. както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост 1, бл. 29, вх.
5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,66 лева (седемдесет и
един лева и шестдесет и шест лева), представляваща:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 69,72 лева, върху неплатена първа вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 1,94 лева, върху неплатена втора вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.9. както следва:
Издава по отношение „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, ЕИК 203613341, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико
Търново“ № 25, ет. 3,
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 31 312,42 лева (тридесет и една хиляди
триста и дванадесет лева и четиридесет и две стотинки), представляваща втора вноска от годишна
такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 31 312,42 лева, считано от 01.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.10. както следва:
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Издава по отношение „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, ЕИК 202727993,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ул.
„Мила Родина“ № 30, ет. 4, ап. 11,
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 общо 2 022,41 лева (две хиляди двадесет и
два лева и четиридесет и една стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,21 лв.;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,20 лв.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,34 лева (седемдесет и
един лева и тридесет и четири стотинки), представляваща:
 69,94 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,21 лева;
 1,40 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 011,20 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 022,41 лева, считано от 06.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.11. както следва:
Издава по отношение „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
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 487,30 лева (две хиляди четиристотин
осемдесет и седем лева и тридесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 89,13 лева (осемдесет и
девет лева и тринадесет стотинки), представляващи:
 86,71 лева за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г. върху неплатена първа вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева;
 2,42 лева за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г. върху неплатена втора вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 243,65 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 487,30 лева, считано от 08.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.12. както следва:
Издава по отношение „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 200117087, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. „Изток“, ул.
„Незабравка“ № 25, Парк хотел Москва, ет. 6, ап. 616,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 71,66 лева (седемдесет и
един лева и шестдесет и шест лева), представляваща:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 69,72 лева, върху неплатена първа вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 07.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 1,94 лева, върху неплатена втора вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 07.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 08.12.2018 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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По т.13. както следва:
Издава по отношение „ТИНМАР СЪПЛАЙ” ЕООД, ЕИК 203888476, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул.
„Твърдишки проход“ № 23, ет. 7, ап. 26,
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 общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 70,56 лева (седемдесет лева и
петдесет и шест стотинки), представляваща:
 69,17 лева за периода от 01.04.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена първа вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 1,39 лева за периода от 01.12.2018 г. до 05.12.2018 г. върху неплатена втора вноска от
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 06.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.14. както следва:
Издава по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1278, район Сердика, кв. Бенковски, ул. „Оралица“ №
29,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 8 671,40 лева (осем хиляди шестстотин
седемдесет и един лева и четиридесет стотинки), представляващи втора вноска от годишна такса
за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
1. Върху неплатената главница в размер на 8 671,40 лева, считано от 01.12.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
По т.15. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация.
2. „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД – в ликвидация да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.16. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД.
2. „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-70 от 30.01.2019 г. относно откриване на производство за
прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос
на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
2. Доклад Е-Дк-89 от 04.02.2019 г. относно Споразумение за конфиденциалност по
Българо-македонски проект за обединение на пазарните сегменти „Ден напред“, част от борсовите
пазари за покупко-продажба на електрическа енергия.
3. Доклад с вх. № О-Дк-82 от 04.02.2019 г. относно проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г.
за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
4. Доклад с вх. № О-Дк-84 от 04.02.2019 г. и проект на заповед относно утвърждаване на
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представителни разходи на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г.
5. Акт № УДВ-7 от 07.02.2019 г. - „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“.
6. Акт № УДВ-8 от 07.02.2019 г. - „АРКАДИЯ СЪРВИС“.
7. Акт № УДВ-9 от 07.02.2019 г. - „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД.
8. Акт № УДВ-10 от 07.02.2019 г. - „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД.
9. Акт № УДВ-11 от 07.02.2019 г. - „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ АД.
10. Акт № УДВ-12 от 07.02.2019 г. - „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, с
предишно наименование „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД.
11. Акт № УДВ- 13 от 07.02.2019 г. - „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД.
12. Акт № УДВ-14 от 07.02.2019 г. - „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД.
13. Акт № УДВ-15 от 07.02.2019 г. - „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД.
14. Акт № УДВ- 16 от 07.02.2019 г. - „ТОШЕЛ-92“ ЕООД.
15. Доклад с вх. № О-Дк-74 от 30.01.2019 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие,
дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД – в ликвидация.
16. Доклад с вх. № О-Дк-75 от 30.01.2019 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие,
дължими от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
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