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ПРОТОКОЛ
№ 238
София, 05.12.2018 година
Днес, 05.12.2018 г. от 10:08 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю.
Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, П. Младеновски – директор на
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова - директор на дирекция
„Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“,
И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ 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-1054 от 30.11.2018 г. относно решение на „Български
енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент
през 2018 г. в срок до 30.11.2018 г.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Ваня Василева
2. Доклад с вх. № Е-Дк-1055 от 30.11.2018 г. и проект на писмо относно решение на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на
допълнителен дивидент през 2018 г. от неразпределената печалба от минали години в срок
до 30.11.2018 г.
Докладват: Агапина Иванова; Елена Маринова; Ремзия Тахир; Ромен Кишкин;
Веселин Тодоров; Диана Николкова; Пламен Кованджиев; Ваня Василева
3. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. от
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Георги Петров, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
4. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. от
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Георги Петров, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
5. Проект на Решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 23.08.2018 г. от
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Георги Петров, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
6. Доклад с вх. № О-Дк-447 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „В И К-СТРИМОН“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № В-Дк-269 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
8. Доклад с вх. № В-Дк-270 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр.
Благоевград.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
9. Доклад с вх. № В-Дк-272 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № В-Дк-273 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Перник.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
11. Доклад с вх. № В-Дк-274 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
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12. Доклад с вх. № В-Дк-275 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
13. Доклад с вх. № В-Дк-276 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
14. Доклад с вх. № О-Дк-444 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
15. Доклад с вх. № О-Дк-445 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
16. Доклад с вх. № О-Дк-446 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА“
ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1054 от 30.11.2018 г. и проект на
писмо относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. в срок до 30.11.2018 г.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № E-14-24-10 от 29.11.2018 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД относно решение на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) за изплащане от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на
допълнителен дивидент през 2018 г. в срок до 30.11.2018 г. В писмото се посочва, че
решението на БЕХ ЕАД - в качеството му на принципал, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да изплати
допълнителен дивидент през 2018 г. в размер на 220 (двеста и двадесет) милиона лева в
срок до 30.11.2018 г. застрашава нормалното изпълнение на лицензионните дейности и
плановете за развитие. Според „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изземването на средства от други
резерви на дружеството го лишава от гъвкавост за оптимизиране на разходите, участващи
в ценообразуването на доставяната от централата енергия за регулирания пазар, както и от
възможност за справяне с всякакви непредвидени обстоятелства. В писмото се посочва
също, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД успява да реализира произвеждана електрическа енергия
на пазара, което му осигурява достатъчни финансови постъпления за гарантиране на
безопасната и надеждна експлоатация, финализиране на проектите за удължаване на
експлоатационния живот и повишаване на мощността до 104% и за финализиране на
мерките за повишаване на устойчивостта при екстремни външни въздействия съгласно
Националния план за действие.
С оглед гореизложеното „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД отправя искане КЕВР да изрази
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становище във връзка с решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за
разпределение на допълнителен дивидент през 2018 г. в размер на 220 (двеста и двадесет)
милиона лева в срок до 30.11.2018 г.
След проучване на съдържащите се в писмо вх. № E-14-24-10 от 29.11.2018 г. от
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД данни се установи следното:
С решение по Протокол № 68-2018 от 20.11.2018 г., Съветът на директорите на
БЕХ ЕАД, е взел решение по т. I.1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да изплати допълнителен
дивидент през 2018 г. в размер на 220 (двеста и двадесет) милиона лева в срок до
30.11.2018 г., на едноличния собственик на капитала на дружеството.
Съгласно чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) дивиденти и лихви по чл. 190, ал.
2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за
съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите,
подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд
„Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или
устав. Според ал. 4 на същата разпоредба, ако са извършени плащания, без да са налице
предпоставките по ал. 1 – 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен
ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
На основание чл. 247а, ал. 5 от ТЗ дружеството е длъжно да изплати на акционерите
гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен
ако в устава е предвиден по-дълъг срок.
В ТЗ е предвидена възможност за получаване на гарантиран или допълнителен
дивидент при наличие на привилегировани акции – чл. 182, ал. 1 от ТЗ. Следва да се има
предвид, че съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД капиталът на
дружеството е разпределен в 24 458 489 броя обикновени поименни акции. Видно от чл.
10, ал. 6 от устава, едноличният собственик на капитала – БЕХ ЕАД, може да вземе
решение за издаване на привилегировани акции, акции без право на глас, акции, които
дават право на допълнителен или гарантиран дивидент и/или ликвидационен дял. Няма
данни едноличният собственик на капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да е взел решение за
издаване на друг вид акции освен обикновени поименни акции.
Според чл. 20, ал. 2, т. 17 от Устава на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, едноличният
собственик на капитала взема решение за разпределение на печалбата на дружеството и
нейното изплащане. Съгласно чл. 33, ал. 1 от устава, Съветът на директорите прави
предложение за разпределение на печалбата на едноличния собственик на капитала, в
което посочва конкретен размер на дивидента за една акция. Съгласно ал. 3 на чл. 33,
дивиденти се изплащат за съответната година по ред, установен от Съвета на директорите
и при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон и другите нормативни
актове.
Съгласно т. I.1.1.2 от Протокол № 68-2018 от 20.11.2018 г., Съветът на директорите
на БЕХ ЕАД е взел решение допълнителният дивидент през 2018 г. в размер на 220 млн.
лв. да бъде изплатен от неразпределена печалба за 2017 г. (56 613 хил. лв.),
неразпределена печалба от минали години (5 928 хил. лв.) и за сметка на „Други резерви“
(157 459 хил. лв.). Дружеството не е представило данни и разчети за непредвидени
разходи, свързани с изпълнението на лицензионната дейност, които следва да се покрият
от горните средства, като в тази връзка не може да се направи оценка относно
отражението им върху дейността на лицензианта. Следва да се отбележи, че съгласно т.
17.4 от поясненията към индивидуалния финансов отчет за 2017 г. на „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД „другите резерви“ са формирани в резултат на разпределение на печалбата от минали
години и могат да се използват за изплащане на дивиденти, покриване на загуби и други
цели по решение на едноличния акционер. Тези средства не участват при формирането на
регулираната цена на дружеството.
Предвид гореизложеното и законовите правомощия на КЕВР, „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД следва да бъде уведомено, че КЕВР няма компетентност да дава становище по
търговско-правни въпроси, свързани с основанията за разпределяне на дивидент, в т.ч.
4

допълнителен дивидент, както и неговия размер. Тези въпроси са от компетентността на
управителните органи на дружеството, едноличния собственик на капитала и неговия
принципал.
Изказвания по т.1.:
Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, което касае решение на „Български енергиен холдинг“
ЕАД за изплащане от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. в срок
до 30.11.2018 г. В тази връзка могат да бъдат коментирани следните факти и
обстоятелства и произтичащите от тях изводи:
Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е взел решение „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да
изплати допълнителен дивидент през 2018 г. в размер на двеста и двадесет милиона лева в
срок до 30.11.2018 г. на едноличния собственик на капитала на дружеството. Съгласно
съответните разпоредби на Търговския закон, дивиденти и лихви се изплащат само ако
според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на
имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка
от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които
дружеството е длъжно да образува по закон или устав. В Търговския закон е предвидена
възможност за получаване на гарантиран или допълнителен дивидент при наличие на
привилегировани акции. Видно от устава на дружеството, едноличният собственик на
капитала – БЕХ ЕАД, може да вземе решение за издаване на привилегировани акции,
акции без право на глас, акции, които дават право на допълнителен или гарантиран
дивидент и/или ликвидационен дял. Няма данни едноличният собственик на капитала на
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да е взел решение за издаване на друг вид акции освен обикновени
поименни акции. Според разглежданото решение, Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е
взел решение допълнителният дивидент през 2018 г. в размер на 220 млн. лв. да бъде
изплатен от неразпределена печалба за 2017 г. (в размер на 56 613 хил. лв.),
неразпределена печалба от минали години (в размер на 5 928 хил. лв.) и за сметка на
„Други резерви“ (в размер на 157 459 хил. лв.). Дружеството не е представило данни и
разчети за непредвидени разходи, свързани с изпълнението на лицензионната дейност,
които следва да се покрият от тези средства и поради това не може да се направи оценка
относно отражението на тези разходи (които ще бъдат изплатени от дружеството към
едноличния собственик на капитала) върху дейността на лицензианта. Разгледаните и
изложени в доклада факти и обстоятелства обосновават да бъде изпратено уведомление,
че Комисията няма компетентност да дава становище по търговско-правни въпроси
свързани с основанията за разпределяне на дивидент, в т.ч. допълнителен дивидент, както
и неговия размер. Това са въпроси от компетентността на управителните органи на
дружеството, едноличния собственик на капитала и неговия принципал. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 43 от Закона за енергетиката, и чл. 43, ал. 1
и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация, работната група предлага на Комисията да разгледа и приеме
следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във
връзка с искането по писмо с вх. № E-14-24-10 от 29.11.2018 г.
А. Йорданов каза, че подкрепя основното заключение на работната група. Добре е,
че КЕВР няма правомощия да се произнася по тези въпроси. А. Йорданов иска да направи
малко по-широк коментар. Всички предполагат или знаят, че тези предварителни
дивиденти са изискани от БЕХ ЕАД във връзка с необходимостта да се покрият
плащанията по емисиите на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД. Следващата точка, която е
включена в дневния ред, отново е свързана със същия въпрос. А. Йорданов добави, че това
според него е неправилен подход от страна на БЕХ ЕАД, защото сигналът, който се дава
на мениджърите на държавни дружества е: „Управлявайте разходите както си намерите за
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добре! Ние накрая ще намерим някой, който да плати сметката“. Ако се направи една
елементарна съпоставка – близо до България (в Северна Гърция) има аналогична на „ТЕЦ
Марица Изток 2“ ЕАД централа, която така управлява останалите си разходи, че заедно с
цената на емисиите, които са същите като за нас, все още е с конкурентноспособна цена.
А. Йорданов каза, че това е първото нещо, което иска да отбележи. Първият мандат на
Комисията е минал под знака на спасяването на НЕК ЕАД. Добре е, че сега КЕВР не е
замесена в спасяването на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД. А. Йорданов каза, че се надява да
не се достигне до ситуация, при която ще трябва да се спасява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
защото тогава нещата ще бъдат много по-сложни. Идеята на всичко това е да се накаже
този, който управлява с добър финансов резултат и да се поощри този, който произвежда
лош финансов резултат. А. Йорданов ще гласува „за“ предложения проект на решение, но
за него този коментар е съществен и е дълбоко сгрешена политика - поне от страна на БЕХ
ЕАД. Няма нужда да се говори за формата на допълнителния дивидент – тук въобще няма
такъв казус, няма предпоставки за разпределяне на такъв допълнителен дивидент и всичко
останало. Освен това, което ще трябва да плати „Булгартрансгаз“ ЕАД като допълнителен
дивидент (това ще се разгледа в следващата точка от дневния ред), дружеството трябва да
плати и съответния дял от глобата по делото от ЕК срещу БЕХ ЕАД. Ще трябва да докаже
и финансов резултат, както и да събира кредити за изграждането на газов хъб „Балкан“.
Тези неща ще имат по-сериозни последствия. А. Йорданов допълни, че не вярва тези пари
да са реално налични в паричните потоци на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Булгартрансгаз“
ЕАД. ЕСО ЕАД не се коментира, тъй като дружеството не е поставяло този въпрос пред
Комисията.
И. Иванов каза, че иска да възрази на А. Йорданов относно оценката за
поощряването и наказанието. Не се поощряват дружествата, които успяват да имат добър
положителен финансов резултат и не се наказват тези, които имат лош финансов резултат.
Когато се оказва подобна финансова помощ на едно дружество (в случая това е „ТЕЦ
Марица Изток 2“ ЕАД) е абсолютно необходимо да се спазва следния принцип: пари
срещу реформа. До този момент нищо не се чува за предстоящи реформи в „ТЕЦ Марица
Изток 2“ ЕАД и в „Мини Марица-изток“ ЕАД.
Р. Осман каза, че това не е работа на Комисията.
И. Иванов каза, че не прави коментар по отношение решението на Комисията.
Проектът на решение на Комисията е прочетен от Е. Маринова и ще бъде подложен на
гласуване.
А. Йорданов каза, че е направил това дълго изказване, защото според него крачката
от кризисно раздаване на допълнителни дивиденти до кризисното искане за увеличение на
цени е много малка. А. Йорданов каза, че се надява в средата на следващата година,
когато Комисията ще разглежда заявленията на енергийните дружества, да не се озове
именно в тази ситуация.
С. Тодорова предложи да се спестят подобни коментари, които са основани на
някаква лична информация, защото никъде не е докладвано, че това, което се иска, е с цел
даване на пари на БЕХ ЕАД, което от своя страна да направи конкретно нещо. С.
Тодорова каза, че не знае какво се коментира в момента и защо се коментира. Такава
официална информация няма и според нея това са празни приказки.
Р. Осман каза, че ще продължи изказването на С. Тодорова. Комисията е
регулаторен орган. Нека тези, които отговарят за реформи, да коментират. Р. Осман има
молба към председателя относно воденето на заседанията – да не се отделя време за
изказвания извън темата и това да се отразява в протокола. По темата може да се говори
колкото трябва и кой колкото иска. Ако някой има допълнителна информация – може да
се каже след заседанието. Р. Осман каза, че също би искал да получи такава информация
от човешка гледна точка, но по време на заседанието трябва да се говори само по темата.
Казано е какви са правомощията на Комисията. За останалото може да се говори след
това. В противен случай ще се остане с впечатление, че КЕВР отговаря за реформата в
енергийния сектор.
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От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 43 от Закона за
енергетиката, и чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно
и водно регулиране и на нейната администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за
изплащане от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. в срок до
30.11.2018 г.
2. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във
връзка с искането по писмо с вх. № E-14-24-10 от 29.11.2018 г.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1055 от 30.11.2018 г. и проект на
писмо относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от
„Булгартрансгаз“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. от неразпределената
печалба от минали години в срок до 30.11.2018 г.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно решение на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) за изплащане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на
допълнителен дивидент през 2018 г. от неразпределената печалба от минали години в срок
до 30.11.2018 г. В писмото се посочва, че в „Булгартрансгаз“ ЕАД е постъпило писмо от
БЕХ ЕАД, с което е получен препис-извлечение от Протокол № 68-2018 от 20.11.2018 г.
на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. От този документ е видно, че по силата на т. 1.1.3.
е взето единодушно решение „Булгартрансгаз“ ЕАД да изплати допълнителен дивидент
през 2018 г. в размер на 50 (петдесет) милиона лева от неразпределената печалба от
минали години в срок до 30.11.2018 г.
Във връзка с горното „Булгартрансгаз“ ЕАД обръща внимание и на следните
обстоятелства:
С решение по т. 1 от Протокол УС № 276 от 29.05.2018 г., Управителния съвет на
„Булгартрансгаз“ ЕАД е предложило на Надзорния съвет да бъде внесено предложение до
БЕХ ЕАД - в качеството му на едноличен собственик на капитала, неразпределената
печалба в размер на 215 250 485 лв., съответно 192 274 480 лв., с произход сметка 112
„Резерви от преоценки“ и 22 976 005 лв., с произход печалба от 2014 г., 2015 г., 2016 г. да
бъде използвана за увеличение на акционерния капитал. С решение по т. 3. от Протокол
НС № 20 от 07.06.2018 г. Надзорният съвет е одобрил решението на Управителния съвет и
е приел да бъде внесено предложение до БЕХ ЕАД за увеличение капитала в посочения
смисъл. С писмо с изх. № НС 24-00-50 от 07.06.2018 г. председателят на Надзорния съвет
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на „Булгартрансгаз“ ЕАД е изпратил съответно предложение до БЕХ ЕАД за увеличаване
на капитала.
„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва също, че с писмо с изх. № БТГ 24-00-2924 от
19.10.2018 г., адресирано до БЕХ ЕАД и с копие до министъра на енергетиката,
дружеството е изтъкнало необходимостта от финансови ресурси за изпълнение на
инвестиционните му дейности. Предвид значителната инвестиция, която е необходима, за
да се подготви преносната система на България в отговор на изискванията на променящия
се пазар в региона, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще се нуждае от финансови средства за
изпълнението й и дружеството е поставено пред необходимостта от набавяне на
необходимите средства чрез заеми от финансови институции и използване на набор от
финансови инструменти. „Булгартрансгаз“ ЕАД мотивира необходимостта от
допълнителни финансови средства и с Енергийната стратегия на Република България до
2020 г., в която са заложени стъпките, които преносният оператор трябва спешно да
предприеме, с цел запазване на ключовата роля на България на газовата карта на Европа и
получаване на дългосрочни икономически ползи. Предвид изложеното, дружеството е
инициирало действия за увеличение на акционерния капитал от натрупани до момента
резерви от преоценки и неразпределена печалба от предходни години. „Булгартрансгаз“
ЕАД заявява, че освен посочените по-горе 215 млн. лв., няма друга неразпределена
печалба от минали години.
С оглед горното, с писмо с изх. № БТГ 04-04-90 от 19.11.2018 г. „Булгартрансгаз“
ЕАД е предложило на БЕХ ЕАД, с цел осигуряване баланс между нуждите на оператора
на газопреносна система (ОПС) и БЕХ ЕАД, да бъде организирана среща, на която
органите за управление на двете дружества да обсъдят възможностите за предоставяне на
заем от „Булгартрансгаз“ ЕАД, който да бъде прихванат от дължимия дивидент за
настоящата година. Според „Булгартрансгаз“ ЕАД, отчитайки достигнатите финансови
резултати през деветмесечието на 2018 г. и очакваните приходи и разходи за последното
тримесечие на годината, ОПС би имал възможност да предостави заем на БЕХ ЕАД в
размер до очаквания дължим дивидент за настоящата година от 34,383 млн. лв., при
стриктно спазване на Правилата за осъществяване на търговски и финансови отношения
между независимия преносен оператор (НПО) и вертикално интегрираното предприятие
(ВИП) съгласно чл. 81и, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и след получаване на
необходимото одобрение от КЕВР.
На следващо място, в писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г. „Булгартрансгаз“
ЕАД счита, че следва да бъде взета предвид разпоредбата на чл. 81з, ал. 2 от ЗЕ, съгласно
която ВИП осигурява своевременно на НПО достатъчни финансови ресурси за бъдещи
инвестиционни проекти или за подмяна на съществуващи активи при обосновано и
икономически целесъобразно искане от оператора. Съгласно чл. 81ж, ал. 3 от ЗЕ, НПО
има правомощия да предлага обвързващи общото събрание (едноличния собственик)
решения относно увеличаване на капитала. Това изискване се съдържа и в чл. 15, ал. 2 от
Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, който предвижда, че Управителният съвет, без да засяга
правомощията на Надзорния съвет, има право да предлага обвързващи едноличния
собственик на капитала решения относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез
увеличаване на капитала. Предвидено е също, че решението на едноличния собственик на
капитала не може да се отклонява от проекта на решение на Управителния съвет.
„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва също, че в устава на дружеството не е предвиден
по-дълъг срок за изплащане на дивидент на акционерите от срока по чл. 247а, ал. 5 от
Раздел X „Годишно приключване и разпределение на печалбата“ от Търговския закон
(ТЗ), а именно гласувания от общото събрание дивидент следва да се изплати в срок три
месеца от провеждането му. Според чл. 34, ал. 2 и 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Надзорният съвет на Дружеството представя на едноличния собственик на капитала за
одобрение предложение на Управителния съвет за разпределение на печалбата и размера
на дивидентите, Надзорният съвет приема обвързващо едноличния собственик на
капитала решение относно размера на дивидентите.
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Предвид всичко гореизложено, „Булгартрансгаз“ ЕАД счита, че решението на
Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по т. 1.1.3. от Протокол № 68-2018 от 20.11.2018 г., с
което се определя срок за изплащане на допълнителния дивидент в размер на 50 милиона
лева до 30.11.2018 г., не е съобразено с изискването на ТЗ изплащането да се извърши в 3
месечен срок от приемане на решението. В тази връзка посочва, че не са приемани
решения на Управителния и Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предложение до
едноличния собственик на капитала за разпределение на допълнителен дивидент в размер
на 50 милиона лева, каквото е изискването на Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Дружеството твърди също, че решението на БЕХ ЕАД е в колизия с инициираната
процедура по увеличаване на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД, тъй като решенията на
Управителния и Надзорния съвет за увеличаване на капитала са обвързващи едноличния
собственик на капитала, а сумата, предвидена за изплащане на допълнителен дивидент, е
част от сумата, предвидена за увеличение на капитала. С оглед изложеното
„Булгартрансгаз“ ЕАД счита, че изплащането на дивидент ще доведе до невъзможност да
бъде реализирана процедурата по увеличение на капитала на дружеството с 215 милиона
лева, която е обвързваща за едноличния собственик на капитала.
Към писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г. е представено становище от
отговорника по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД, според което решението на
Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за изплащане на допълнителен дивидент през 2018 г.
няма предвид дивидента за 2017 г., за който са взети отделни решения и същият е бил
изплатен своевременно на едноличния собственик на капитала. Отговорникът по
съответствието счита, че предвид Решение № С-4 от 22.06.2015 г. на КЕВР за
сертифициране на „Булгартрансгаз” ЕАД като НПО, дружеството следва да сезира
Комисията с оглед спазване изискванията за независимост на оператора.
С оглед всичко гореизложено и на основание чл. 21, ал. 1, т. 27 от ЗЕ
„Булгартрансгаз“ ЕАД отправя искане КЕВР да изрази становище във връзка с решението
на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за разпределение на допълнителен дивидент през
2018 г. в размер на 50 милиона лева, с оглед спазване изискванията за независимост на
оператора.
След проучване на съдържащите се в писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г.
от „Булгартрансгаз“ ЕАД данни и приложените документи се установи следното:
С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз” ЕАД е сертифицирано
като НПО на газопреносната система на България, в съответствие с изискванията на
Директива 2009/73/ЕО, Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен
газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 и Глава осем „а” от ЗЕ. С посоченото
решение КЕВР е извършила преценка за спазване изискванията за независимост във
връзка с правомощията на общото събрание (едноличния собственик на капитала), на
управителния и на надзорния орган на „Булгартрансгаз“ ЕАД. От извършения анализ
КЕВР е установила, че е изпълнено изискването на чл. 81ж, ал. 3 от ЗЕ (чл. 20, във връзка
с чл. 17, т. 1 от Директива 2009/73/ЕО), че без да се засягат решенията на надзорния орган
съгласно чл. 81е, ал. 1 от закона, НПО има право да взема решения независимо от
вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и
правомощия да предлага обвързващи общото събрание решения относно набиране на
средства на капиталовия пазар чрез заем или увеличаване на капитала. В решението е
извършен и анализ за изпълнение на изискванията на чл. 81ж, ал. 3 от ЗЕ (чл. 18, т. 1 от
Директива 2009/73/ЕО), във връзка с чл. 81е, ал. 1 от ЗЕ (чл. 20 от Директива 2009/73/ЕО),
чл. 81з от ЗЕ (чл. 17, т. 1 и чл. 18, т. 9 от Директива 2009/73/ЕО) и чл. 81и, ал. 2 от ЗЕ (чл.
18, т. 4 от Директива 2009/73/ЕО). В тази връзка КЕВР е потвърдила, че са изпълнени
изискванията за независимост по отношение вземане на решения от НПО независимо от
ВИП по отношение на активи, необходими за функционирането, поддръжката или
развитието на преносната мрежа, както и правомощия да предлага обвързващи общото
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събрание решения относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или
увеличаване на капитала, без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е,
ал. 1 от ЗЕ, а именно решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на
активите на оператора на преносна мрежа, включително решенията, свързани с
одобрението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на
преносна мрежа и обвързващи общото събрание на оператора решения относно размера на
дивидентите, които се разпределят между акционерите.
В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 81з, ал. 2 от ЗЕ,
според която, без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е, ал. 1 от ЗЕ,
ВИП осигурява своевременно на НПО достатъчни финансови ресурси за бъдещи
инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи при обосновано и
икономически целесъобразно искане от оператора.
Видно от представения препис-извлечение от Протокол № 68-2018 от 20.11.2018 г.,
Съветът на директорите на БЕХ ЕАД, е взел решение по т.1.1.3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да
изплати допълнителен дивидент през 2018 г. в размер на 50 (петдесет) милиона лева от
неразпределената печалба от минали години в срок до 30.11.2018 г., на едноличния
собственик на капитала на дружеството. Съгласно чл. 247а, ал. 1 от ТЗ дивиденти и лихви
по чл. 190, ал. 2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI
финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с
дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на
дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или устав. Според ал. 4 на същата разпоредба, ако са извършени
плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да
върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да
узнаят за липсата на предпоставки. На основание чл. 247а, ал. 5 от ТЗ дружеството е
длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три
месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок. В Устава на
„Булгартрансгаз“ ЕАД не е предвиден по-дълъг срок за изплащане на дивиденти.
В ТЗ е предвидена възможност за получаване на гарантиран или допълнителен
дивидент при наличие на привилегировани акции – чл. 182, ал. 1 от ТЗ. Следва да се има
предвид, че съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД капиталът на
дружеството е разпределен в 874 524 255 броя обикновени поименни акции. Видно от чл.
10, ал. 6 от устава, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за
издаване на привилегировани акции, акции без право на глас, акции, които дават право
на допълнителен или гарантиран дивидент и/или ликвидационен дял. Няма данни
едноличният собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД да е взел решение за
издаване на друг вид акции освен обикновени поименни акции.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 27 и чл. 81а, ал. 1 от ЗЕ, Комисията сертифицира всеки
оператор на преносна мрежа за изпълнението на изискванията за независимост и
наблюдава тяхното спазване от сертифицирания оператор. Предвид изрично посочените в
ЗЕ правомощия в тази връзка, КЕВР няма компетентност по разрешаване на търговскоправни спорове.
Съгласно чл. 81е, ал. l от ЗЕ и чл. 24, т. 3.4. от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД
решенията относно размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите на
НПО се вземат от Надзорния съвет на оператора. Тези решения са обвързващи за ВИП и
няма предвидена възможност за последното да влияе или да изменя решенията на
Надзорния съвет относно размера на дивидента. В този смисъл, изплащането на дивидент
от оператора на газопреносна система - в качеството му на НПО, на едноличния
собственик на капитала, в случая ВИП БЕХ ЕАД, е въпрос на преценка и конкретно
решение на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Към настоящия момент липсва
произнасяне от Надзорния съвет на НПО по въпроса за изплащане на допълнителен
дивидент през 2018 г.
Изплащането на допълнителен дивидент през 2018 г. в размер на 50 млн. лв. в
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полза на едноличния собственик на капитала ще има отражение върху сумата от 215 млн.
лв., с която управителните органи на НПО са взели решение и са предложили на БЕХ ЕАД
да бъде увеличен капиталът на дружеството (решение по т. 1 от Протокол УС № 276 от
29.05.2018 г. на Управителния съвет, решение по т. 3. от Протокол НС № 20 от 07.06.2018
г. на Надзорния съвет и писмо с изх. № НС 24-00-50 от 07.06.2018 г. от председателя на
Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до БЕХ ЕАД). В тази връзка следва да се има
предвид, че според изискванията за независимост на НПО съгласно чл. 81ж, ал. 3 от ЗЕ,
съдържащи се и в чл. 27, т. 3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, решенията на
Управителния съвет относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или
увеличаване на капитала също са обвързващи за ВИП.
Предвид гореизложеното и правомощията на КЕВР по наблюдение на дейността на
НПО за изпълнението на изискванията за независимост, „Булгартрансгаз“ ЕАД следва да
бъде уведомено за следното:
С оглед изрично посочените в ЗЕ правомощия във връзка с наблюдаване
спазването на изискванията за независимост от сертифицирания НПО, КЕВР няма
компетентност по разрешаване на търговско-правни спорове, свързани с основанията за
разпределяне на дивидент, в т.ч. допълнителен дивидент. С оглед изискванията за
независимост на НПО и по-конкретно чл. 81е, ал. 1 от ЗЕ, следва да се има предвид, че
съгласно чл. 24, т. 3.4. и чл. 34, ал. 3 от устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД Надзорният съвет
проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрираните
одитори и предложението за разпределението на печалбата, и ги предлага за одобряване
от едноличния собственик на капитала. Надзорният съвет приема обвързващо едноличния
собственик на капитала решение относно размера на дивидентите.
С оглед гореизложеното, изплащането на дивидент през 2018 г. в размер на 50 млн.
лв. в полза на едноличния собственик на капитала БЕХ ЕАД е обусловено и от изпълнение
правомощието на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и изрично негово
произнасяне с решение по този въпрос, при спазване изискванията на действащото
законодателство, в т.ч. ТЗ, устава на дружеството и други.
Изказвания по т.2.:
Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило
писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД
за изплащане от оператора на допълнителен дивидент през 2018 г. от неразпределената
печалба от минали години в срок до 30.11.2018 г. Към писмото дружеството е представило
и решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. От него се установява, че е взето
решение „Булгартрансгаз“ ЕАД да изплати допълнителен дивидент в размер на петдесет
милиона лева от неразпределената печалба за минали години в срок до края на месец
ноември 2018 г. По този повод „Булгартрансгаз“ ЕАД обръща внимание на следните
факти и обстоятелства:
Посочва се, че Надзорния съвет на дружеството е одобрило решение на
Управителния съвет да бъде внесено предложение до БЕХ ЕАД за увеличаване капитала
на дружеството. Това предложение е внесено от председателя на Надзорния съвет до БЕХ
ЕАД през месец юни 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява Комисията, че е
информирало БЕХ ЕАД и министъра на енергетиката за необходимостта му от финансови
ресурси за изпълнение на инвестиционната дейност, която е продиктувана и обоснована
от значителните инвестиции, които дружеството следва да направи, за да бъде подготвена
преносната система на Република България във връзка с изискванията на променящия се
пазар в региона. В тази връзка дружеството е информирало БЕХ и министъра на
енергетиката, че във връзка с инвестиционната му програма са необходими средства,
които ще набавя включително чрез заеми и финансови инструменти. „Булгартрансгаз“
ЕАД обръща внимание на разпоредбата на Закона за енергетиката, съгласно която
вертикално интегрираното предприятие осигурява своевременно на НПО достатъчни
финансови ресурси за бъдещи инвестиционни проекти или за подмяна на съществуващи
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активи при обосновано и икономически целесъобразно искане от оператора.
„Булгартрансгаз“ ЕАД счита, че е особено важно и задължението по ЗЕ, което се съдържа
и в устава на дружеството. Според него НПО има правомощия да предлага решения
относно увеличаване капитала на дружеството, обвързващи общото събрание или
едноличния собственик. Във връзка с изложеното от „Булгартрансгаз“ ЕАД се установява
следното:
С решение на КЕВР от 2015 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е сертифицирано като НПО
на газопреносната система на България. Във връзка с това сертифициране Комисията е
потвърдила, че са изпълнени изискванията за независимост по отношение на вземане на
решения на НПО, независимо от ВИП по отношение на активи, необходими за
функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и
правомощия да предлага обвързващи общото събрание решения относно набиране на
средства на капиталовия пазар чрез заем или увеличаване на капитала, без да се засягат
решенията на надзорния орган, а именно решенията, които могат съществено да повлияят
върху стойността на активите на оператора на преносна мрежа, включително решенията,
свързани с одобрението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на
оператора и обвързващи общото събрание на оператора решения относно размера на
дивидентите, които се разпределят между акционерите. В тази връзка следва да се има
предвид и разпоредбата на чл. 81з, ал. 2 от ЗЕ, според която, без да се засягат решенията
на надзорния орган, ВИП осигурява своевременно на НПО достатъчни финансови ресурси
за бъдещи инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи при
обосновано и икономически целесъобразно искане от оператора. Режимът за изплащането
на дивиденти и лихви, както и за получаване на гарантиран или допълнителен дивидент
при наличие на привилегировани акции е регламентиран в съответните норми на
Търговския закон. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 27 и чл. 81а, ал. 1 от ЗЕ, решенията на
надзорния съвет на преносния оператор за изплащане на дивидент са обвързващи за ВИП.
Следва да се обърне внимание на факта, че изплащането на допълнителния дивидент през
2018 г. в размер на 50 млн. лв. в полза на едноличния собственик на капитала ще има
отражение върху сумата от 215 млн. лв., с която управителните органи на НПО са взели
решение и са предложили на БЕХ ЕАД да бъде увеличен капиталът на дружеството.
Предвид гореизложеното и правомощията на КЕВР по наблюдение на дейността на НПО
за изпълнението на изискванията за независимост, „Булгартрансгаз“ ЕАД следва да бъде
уведомено, че с оглед изрично посочените в ЗЕ правомощия във връзка с наблюдаване
спазването на изискванията за независимост от сертифицирания НПО, КЕВР няма
компетентност по разрешаване на търговско-правни спорове, свързани с основанията за
разпределяне на дивидент, в т.ч. допълнителен дивидент. С оглед изискванията за
независимост на НПО и по-конкретно чл. 81е, ал. 1 от ЗЕ, следва да се има предвид, че
Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на
регистрираните одитори и предложението за разпределението на печалбата, и ги предлага
за одобряване от едноличния собственик на капитала. Надзорният съвет приема
обвързващо едноличния собственик на капитала решение относно размера на
дивидентите. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 27 и чл. 81а, ал. 1,
чл. 81е, ал. 1, във връзка с чл. 81ж, ал. 3 и чл. 81з, ал. 2 от Закона за енергетиката, и чл. 43,
ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и
на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да разгледа и приеме
следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във
връзка с искането по писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 27 и чл. 81а, ал. 1, чл. 81е,
ал. 1, във връзка с чл. 81ж, ал. 3 и чл. 81з, ал. 2 от Закона за енергетиката, и чл. 43, ал. 1 и
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ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за
изплащане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. от
неразпределената печалба от минали години в срок до 30.11.2018 г.
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във
връзка с искането по писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от
25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-084-03
от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г. и събраните данни от проведеното открито
заседание на 22.11.2018 г., установи следното:
Административното производство е образувано въз основа на постъпило в
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛРИ-34 от 25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2
от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-E-112 от 30.07.2018 г. на председателя на Комисията е
сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в
заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и
основателността на исканията.
След преглед на постъпилото заявление, с писма с изх. № Е-ЗЛР-И-34 от 30.07.2018
г. и от 27.09.2018 г. от дружеството е изискано да представи допълнителна информация.
С писма с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 10.08.2018 г., от 20.08.2018 г. и от 09.10.2018 г.
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е представило допълнително данни и информация.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 2 от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е
проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Стефан Стефанов – служител в
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите,
обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното
изменение на издадената лицензия.
Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните
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изводи:
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно
учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 119004654, със седалище и
адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан
Караджа“ № 23, с размер на капитала 4 966 419 лв. Дружеството е 100% частна
собственост, едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице,
държава: Кипър. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа и
топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи
основните дейности; както и всяка друга незабранена от закона дейност.
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-084-05
от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, със срок от 20 години всяка.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. за изменение на
лицензия
№ Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ дружеството е направило искане за изваждане от лицензията на три парни котли
тип КМ-12, със стационарни № 1, 2 и 3.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който
производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.
Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с
които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ
лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от
експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и
описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с
техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената
лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49,
ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията. В тази връзка, „ТоплофикацияСливен“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Описание на обектите с
техните технически и технологични характеристики“ и Приложение № 2а – „Списък и
технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство
само на топлинна или само на електрическа енергия“, така както се предлага да бъдат
изменени.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе
до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“.
Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а
единствено до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа
описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните
технически и технологични характеристики.
Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия №
Л-084-03 от 21.02.2001 г. на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ са инсталирани следните основни съоръжения, описани
в Приложение № 1 и Приложение № 2а:
- енергийни парогенератори – ЕПГ 1 и ЕПГ 2, тип 1В160/100, номинално
паропроизводство 160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища;
- турбогенератор – ТГ 1, тип ПТ 30, в експлоатация от 1969 г., номинална
електрическа мощност 30 MWе;
- водогрейни котли – тип ВК 100, с номинална мощност 116 MW, 1993 г., и КВГМ,
с номинална мощност 116 MW, 1984 г.;
- промишлени парни котли – 4 (четири) броя – тип КМ-12 (№ 1, № 2, № 3 и № 4),
пуснати в експлоатация, съответно № 1 през 1984 г., а другите три котела са пуснати през
1978 г., с номинално паропроизводство 8 t/h, номинално налягане 0,8 MPa, номинална
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температура 180оС, проектно гориво – мазут/природен газ.
Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 30 MW е, а общо
инсталираната топлинна мощност – 484,8 MW.
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД посочва, че котлите КМ-12 са изведени от
експлоатация и са консервирани, съгласно заповед на изпълнителния директор на
дружеството и не се е налагало тяхното използване след 2011 г. Отработените часове на
четирите парни котли са общо 29 717 h и те са изключени от обхвата на Комплексните
разрешителни № 510-Н0/2015 г. и КР № 510-Н1/2017 г. Като доказателство за
консервирането на парните котли дружеството е представило:
- Заповед № 012 от 15.01.2018 г. на изпълнителния директор, с която по т. 1,
дълготрайните материални активи ВК 100, КМ12 – 4 броя и всички активи, свързани с
тяхната експлоатация, се консервират и изключват от амортизируемите активи на
дружеството.
- Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 15-13 от 13.12.2011 г. до
„Инспекция за държавен технически надзор“ (ИДТН) Стара Загора, клон Сливен, с което
дружеството уведомява, че поради промяна в схемата на работа в „Топлофикация-Сливен“
ЕАД са изведени от експлоатация утилизатори към котли КМ-12, с рег. № Сл-ПК 0191, №
Сл-ПК-0192,
№ Сл-ПК 0193, № Сл-ПК 0194. В писмото е поискано същите да бъдат снети от отчет.
- Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 13-47 от 14.12.2012 г. до РО
ИДТН,
гр. Стара Загора, с което се иска снемане от контрол на газопреносни съоръжения с рег. №
СлГИ 125, СлГИ 126, СлГИ 127, СлГИ 136, СлГИ 137, поради промяна на структурата и
използваната горивна база в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД;
- копие на ревизионен акт № 12 от 24.11.2011 г. за парен котел № КМ-12 № 2;
- копие на ревизионен акт № 11 от 15.07.2010 г. за парен котел № КМ-12 № 1;
- копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 3 от
17.07.2008 г.;
- копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 4 от
31.07.2009 г.
В актовете от последните прегледи е констатирано добро техническото състояние
на съоръженията.
Предвид гореизложеното, изваждането от лицензията на посочените котли
няма да доведе до нарушаване на процеса на производство и снабдяване с топлинна
енергия на клиентите в гр. Сливен, като с оставащите в експлоатация съоръжения за
производство на топлинна енергия, дружеството ще гарантира сигурността,
непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия,
при спазване на условията на издадената лицензия и действащото законодателство.
След изваждането от лицензията на гореописаните съоръжения в
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя
от 484,8 MWt на 464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 MWе.
Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и
Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на
електрическа енергия“, следва да бъдат изменени съгласно представената от
дружеството техническа информация.
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е заявило, че искането за изваждането от лицензията
на парни котли № 1, 2, и 3 е във връзка с евентуално бъдещо разпореждане с активите,
като е посочило, че парните котли са в добро техническо състояние.
От представеното извлечение от инвентарна книга към 30.06.2018 г. е видно, че
горепосочените котли са с нулева остатъчна стойност.
Дружеството е посочило, че след изваждането от лицензията на парни котли № 1, 2
15

и 3, ако съоръженията бъдат демонтирани и предадени на скрап, се очаква да бъдат
реализирани приходи в размер на 74 000 лв. „Топлофикация-Сливен“ ЕАД прогнозира да
се извършат и значителни разходи във връзка с демонтаж, наемане на високотонажна
подемна техника, специализиран транспорт за едрогабаритни изделия и правоспособна
организация за работа по поднадзорни и газови съоръжения за демонтиране и др., като не
са разгледани и изискванията за третиране на отпадъците след демонтаж на оборудването.
Предвид тези обстоятелства, дружеството е посочило, че проучва възможност за продажба
на активите с цел постигане на по-високи приходи.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли № 1, 2 и 3 няма да се отрази негативно на финансовите
показатели на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД при осъществяване на лицензионната
дейност.
Изказвания по т.3.:
Докладва П. Младеновски. Комисията е приела доклад на работната група по
административното производство, който е разгледан на открито заседание. Няма настъпили
нови факти и обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март
2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на
Комисията да вземе следните решения:
1. Да измени лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД по отношение на енергийния обект,
във връзка с извеждане от експлоатация на три броя парни котли тип КМ-12, със
стационарни № 1, 2 и 3, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от
484,8 MWt на 464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 MWе.
2. Във връзка с изменението по т. 1да одобри актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и актуализирано
Приложение № 2а към лицензията - „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа
енергия“, представляващи приложения към решението.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, с ЕИК
119004654, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр.
Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23, по отношение на енергийния обект, във връзка
с извеждане от експлоатация на три броя парни котли тип КМ-12, със стационарни № 1, 2
и 3, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 484,8 MWt на 464,8 MWt,
а електрическата остава непроменена – 30 MWе.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и актуализирано
Приложение № 2а към лицензията - „Списък и технически характеристики на основните
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съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа
енергия“, представляващи приложения към решението.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от
23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-008-03
от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
доклад с вх. № Е-Дк-984 от 12.11.2018 г. и събраните данни от проведеното открито
заседание на 22.11.2018 г., установи следното:
Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от
23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-008-03 от
17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на
основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект,
като бъде изваден от лицензията парен котел КМ-12, описан с технически характеристики
в приложение № 2а към Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.
С писмо с вх. № Е-ЗРЛ-И-33 от 09.08.2018 г. дружеството е направило допълнение,
като в искането за разрешение за извеждане от лицензията е включило освен парен котел
№ КМ-12 и парен котел № ПКМ-12. Спецификациите на двата котела са описани в
приложение № 2а към Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.
Със Заповед № З-E-110 от 27.07.2018 г. на председателя на Комисията е създадена
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането
за изменение на лицензията.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-33 от 30.07.2018 г. от заявителя е поискано да представи
допълнителна информация, която „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е предоставило с писмо
с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.08.2018 г.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-984 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 3 от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е
проведено открито заседание, на което не е присъствал представител на заявителя. В
определения от Комисията срок за представяне на становища и възражения, от
дружеството не е постъпило становище или възражение.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните
изводи:
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно
учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 107009273, със седалище и
адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул.
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„Индустриална“ № 6. Предметът на дейност на дружеството е: производство на
електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги,
обслужващи основните.
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г.
за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-00905 от 17.10.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ – със срок от 20 години
всяка.
С Решения № И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г. и № И2-Л-008 от 05.09.2017 г.
Комисията е изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. за изменение на
лицензия
№ Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“, допълнено с писмо с вх. № Е-ЗРЛ-И-33 от 09.08.2018 г., е направено искане да
бъде разрешено извеждане от експлоатация на парни котли № КМ-12 и № ПКМ-12.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който
производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.
Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с
които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ
лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от
експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и
описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с
техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената
лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49,
ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Списък
и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство
на електрическа и топлинна енергия в „Топлофикация-Габрово“ ЕАД“ и Приложение №
2а – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за
производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, така както се предлага
да бъде изменени.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе
до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“.
Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия №
Л-008-03 от 17.10.2000 г. на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни
съоръжения:
- два броя енергийни парогенератори – ЕПГ 2 – тип ЧКД 35-39/450 с прахово
изгаряне на въглища и ЕПГ 8 на биомаса, пуснати в експлоатация през 1966 г. и 2015 г.;
- два броя мазутни котли ППГ 5 (КМ 12) и ППГ 6 (ПКМ 12), пуснати в
експлоатация през 1973 г. и 1999 г., един котел ППГ 7 тип ДЕ 25-14/225, година на пуск
1998 г., гориво - мазут/газ;
- една противоналегателна турбина: тип ПР 6-35/5/1,2 (в експлоатация от 1978 г.).
Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 6 MW, а общо
инсталираната топлинна мощност – 51 MW.
Дружеството е посочило следните мотиви на искането за изменение на
лицензията:
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е топлофикационно дружество, произвеждащо
топлоенергия и електроенергия по комбиниран начин. Централата е пусната в експлоатация
през 1965 г. и основно е била предназначена за топлоснабдяване на промишлени
предприятия в Северната индустриална зона на гр. Габрово.
В заявлението с вх. № Е-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. дружеството е посочило, че
основанието и мотивите на искането за изменение на лицензията са: лошото техническо
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състояние на парен котел КМ-12 и нуждата същият да бъде бракуван. С писмо с вх. № E-ЗЛРИ-33 от 23.08.2018 г. дружеството потвърждава, че желае единствено лицензията да бъде
изменена, като бъдат извадени от лицензията парни котли ПКМ-12 и КМ-12, описани в
Приложение № 2а. Дружеството посочва, че след монтажа на ЕПГ ст. № 8, използването на
газотръбните котли ПКМ-12 и КМ-12 не е необходимо. Поради това, котлите не са използвани
от 31.12.2016 г. Отработените часове до 30.06.2018 г. на котлите са 59 987 часа за КМ-12 ст. №
5 и 4129 часа за ПКМ-12 ст. № 6.
„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва, че към настоящия момент се използват
единствено ЕПГ ст. № 2 и ЕПГ ст. № 8, а парните котли КМ-12 ст. № 5 и ПКМ-12 ст. № 6 не се
използват за производство и изваждането им от лицензията по никакъв начин няма да наруши
дейността му. С оглед на изложеното дружеството счита, че изваждането на посочените парни
котли от лицензията не би могло да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване с
топлинна енергия и до нарушаване сигурността, непрекъснатостта, ефективността и
качеството на произведената топлинна енергия.
Предвид гореизложеното, изваждането от лицензията на парни котли КМ-12 и
ПКМ-12 няма да доведе до нарушаване на процеса на производство и снабдяване с
топлинна енергия на клиентите в гр. Габрово, като с оставащите в експлоатация
съоръжения за производство на топлинна енергия, дружеството ще гарантира
сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената
топлинна енергия, при спазване на условията на издадената лицензия и действащото
законодателство.
След извършените промени в съоръженията за производство на топлинна
енергия на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД топлинната мощност се променя от 51
MWt на 38 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe.
Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна
енергия“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството
техническа информация относно общо инсталираната топлинна мощност, а
Приложение № 2а към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само
на електрическа енергия“, следва да бъде заличено от лицензията, поради извеждане
от експлоатация на всички съоръжения, които са били вписани в това приложение.
Дружеството счита, че с изваждане на посочените активи от лицензията ще бъде
възможно разпореждане с тях. Според „Топлофикация-Габрово“ ЕАД при евентуално
предаване за скрап дружеството би реализирало приход - приблизителна сума от 14 000 лв.,
при разходи за демонтаж и депониране на опасните отпадъци от тях – приблизително от 6000
лв. Предвид предполаганите финансови параметри по-горе, дружеството проучва и евентуална
продажба, която да генерира максимално положителен резултат, като формираните приходи
да бъдат инвестирани в дейността.
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли КМ-12 и ПКМ-12 няма да се отрази негативно на
финансовите показатели на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД при осъществяване на
лицензионната дейност.
Изказвания по т.4.:
Докладва П. Младеновски. След като е изготвен доклад по цитираното производство
и след проведено открито заседание на 22.10.2018 г., няма настъпили нови факти и
обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март
2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на
Комисията да вземе следните решения:
1. Да измени лицензия от 17.10.2000 г. за дейността „производство на
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електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД по
отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя
парни котли КМ-12, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 51 MWt
на 38 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1:
2.1. Да одобри актуализирано Приложение № 1 към лицензията – „Списък и
технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на
електрическа и топлинна енергия“, представляващо приложение към решението;
2.2. Да заличи Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на
електрическа енергия“.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с ЕИК
107009273, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр.
Габрово 5300, ул. „Индустриална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във връзка с
извеждане от експлоатация на два броя парни котли КМ-12 ст. № 5 и ПКМ-12 ст. № 6,
като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 51 MWt на 38 MWt, а общата
инсталирана електрическа мощност се запазва на 6 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1:
2.1. Одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията – „Списък и
технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на
електрическа и топлинна енергия“, представляващо приложение към решението;
2.2. Заличава Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на
електрическа енергия“.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от
23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-023-02
от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
доклад с вх. № Е-Дк-985 от 12.11.2018 г. и събраните данни от проведеното открито
заседание на 22.11.2018 г., установи следното:
Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията
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за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от
23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-023-02 от
15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на
основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект,
като бъдат извадени от лицензията парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12, описани с
технически характеристики в Приложение № 1 към Лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г.
Със Заповед № З-E-118 от 28.08.2018 г. на председателя на Комисията е създадена
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането
за изменение на лицензията.
С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-41 от 29.08.2018 г. от заявителя е поискано да представи
допълнителна информация. С писмо с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 13.09.2018 г. дружеството е
предоставило допълнително данни и информация.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-985 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 4 от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е
проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Николай Батлев – главен инженер
на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите,
обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното
изменение на издадената лицензия.
Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните
изводи:
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно
учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 102011085, с адрес на
управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“. Предметът на
дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия
и други дейности и услуги обслужващи основните дейности, разпределение и продажба на
топлинна енергия, производство и продажба на електро енергия, поддръжка и
експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ,
както и всяка друга дейност незабранена от закона.
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-024-05
от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, всяка със срок от 20 години.
Лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. е изменена с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г.
Комисията с Решение № Р-092 от 06.10.2008 г. е разрешила започване осъществяването на
лицензионна дейност за производство на електрическа и топлинна енергия, а с Решение №
И1-Л-023-03 от 17.08.2017 г. лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. е изменена във връзка с
промени в енергийния обект, а именно въвеждане в експлоатация на нов водогреен котел с
мощност 14 MW за производство на топлинна енергия на база биомаса и извеждане от
експлоатация на водогрейни котли.
С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 23.08.2018 г. за изменение на
издадената му лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“,
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е поискало да бъде разрешено извеждане от експлоатация на
парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който
производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.
Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта й за обектите, с
които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ
21

лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от
експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и
описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с
техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената
лицензия на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД. Всяко актуализиране в това приложение, по
аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията,
поради което към заявлението си „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е представило
актуализирано Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД, така както се предлага да бъде изменено.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе
до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“.
Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а
само до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа описанието
на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и
технологични характеристики.
Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия №
Л-023-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни
съоръжения:
- шест броя Двигатели с вътрешно горене (ДВГ № 1-6) – тип 16V25SG - Вартсила,
пуснати в експлоатация през 1998 г. – три броя и 1996 г. – три броя;
- три броя водогрейни котли (ВК): ВК № 1 (ВК-50), година на пуск 1982 г., ВК № 4
(ВК-100), година на пуск 2000 г. и ВК № 5 (SZL14-1.0/115/45-T), година на пуск 2016 г.;
- три броя парни котли (ПК): КГ № 1 (КГ-12),година на пуск 1982 г., ГК № 2 (КГ-12),
година на пуск 1982 г. и ПКГМ № 3 (ПКГМ-12), година на пуск 1995 г.
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е посочило следните мотиви на искането за изменение
на издадената му лицензия:
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е топлофикационно дружество, произвеждащо
топлоенергия и електроенергия по комбиниран начин. Централата основно е била
предназначена за топлоснабдяване на гр. Бургас.
Дружеството посочва, че в парокотелна станция (ПКС) са инсталирани парните
котли КГ-12 – 2 бр. и 1 бр. ПКГМ-12, същите са производство на бившия котлостроителен
завод „Георги Кирков“ – гр. София. Мощностите, монтирани в ПКС, са предназначени да
произвеждат топлинна енергия, основно за термично деаериране на водата за подпитаване
на топлинната мрежа. Производството на пара за собствени нужди на централата се е
осъществявало с един работещ парен котел, натоварен на 10-20%, което е отговаряло на
реалната технологична потребност от произведената наситена пара в „ТоплофикацияБургас“ ЕАД.
С цел оптимизиране на схема на топлинните потоци в топлоизточника, през 2009 г.
е реализиран проект за смяна на режима на работа на деаератора от термичен на вакуумен.
В резултат от това, дружеството посочва, че е отпаднала необходимостта от постоянно
производство на наситена пара в парните котли за деаериране. Също така при работа на
природен газ в топлоизточника е отпаднала и необходимостта от работа на самите парни
котли.
Същите са изведени в резерв и се разпалват само по време на извършване на
собствените периодични измервания – веднъж годишно. Броят на работните часове на
основните съоръжения в ПКС в периода 2009 г. - 2018 г. са представени, както следва:
Година
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31.07.2018
Брой работни часове на:
- К Г 12 № 1
1 863
- К Г 12 № 2
1 266
- ПКГМ 12 № 3
1 887

85
62
58

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

290
27
0

172
26
0
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Общият брой отработените часове до 31.07.2018 г. на всяко едно съоръжение е,
както следва:
Съоръжение
До 31.07.2018 г.
- К Г 12 № 1
41 1 0 9 h
- К Г 12 № 2
43 419 h
- ПКГМ-12 № 3
19 085 h
Дружеството е посочило, че основание за исканото изваждане от лицензията на
котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 е във връзка с разпореждането на актива.
Номиналната брутна топлинна мощност на парен котел КГ-12 (№ 2) е 7,56 MW,
при налягане 13 bar и температура на топлоносителя 110°С. Котелът е комплектован с
горелка изгаряща природен газ и високонапорен въздушен вентилатор. Дружеството
предвижда реконструкция с цел промяна на агрегатното състояние на топлоносителя - от
пара на гореща вода.
Номиналната брутна топлинна мощност на парен котел ПКГМ-12 (№ 3) е 8,13 MW
при налягане 13 bar и температура на топлоносителя 194°С. Номиналното
паропроизводство на парния котел ПКГ-12 е 12 t/h. Котелът е комплектован с горелка
изгаряща природен газ или течно гориво и високонапорен въздушен вентилатор.
Според дружеството, основното производство на топлинна енергия в
топлоизточника се реализира при съвместната работа на съоръженията в Инсталация за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) и във
водогрейната част на централата: водогрейните котли ВК № 1, ВК № 4 и ВК № 5 на
биомаса, като в този случай изваждането от лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3
няма да наруши топлоснабдяването на потребителите на топлинна енергия.
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД посочва, че в топлоизточника не са констатирани
аварии, погиване и др. технологични обстоятелства, засягащи безопасната експлоатация
на енергийния обект. След изваждането от лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3
се предвижда евентуално да се извършва тяхното демонтиране и предаването им на
вторични суровини, като скрап или продажба. Дружеството заявява, че изваждането от
лицензията на посочените парни котли по никакъв начин няма да наруши дейността по
отношение на топлоснабдяването на потребителите на топлинна енергия.
Изваждането от лицензията на посочените котли няма да доведе до
нарушаване на процеса на производство и снабдяване с топлинна енергия на
клиентите в гр. Бургас, като с оставащите в експлоатация съоръжения за
производство на топлинна енергия, дружеството ще гарантира сигурността,
непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия,
при спазване на условията на издадената лицензия и действащото законодателство.
След изваждането от лицензията на гореописаните съоръжения в
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД, топлинната мощност се променя на 73,88 MW t.,
общата инсталирана електрическа мощност се запазва на 17,823 MWe.
Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна
енергия“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството
техническа информация.
С искането за изваждането от лицензията на парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 №
3, „Топлофикация-Бургас“ ЕАД заявява, че горното е във връзка с намерението на
дружеството за разпореждането с актива. „Топлофикация-Бургас“ ЕАД предвижда след
изваждането от лицензия на котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 да бъдат демонтирани и
предадени на вторични суровини, като скрап или продажба, като видно от представеното
извлечение от инвентарна книга на дружеството към 31.07.2018 г., парен котел КГ-12 № 2
е с остатъчна стойност в размер на 12 338,49 лв., а ПКГМ-12 № 3 е с нулева остатъчна
стойност.
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Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от
лицензията на парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3 няма да се отрази негативно
на финансовите показатели на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД при осъществяване на
лицензионна дейност.
Изказвания по т.5.:
Докладва П. Младеновски. По административното производство е изготвен доклад
от работната група, който е приет от Комисията. След проведеното открито заседание на
22.11.2018 г. няма настъпили нови факти и обстоятелства, които да променят вече
изложените в доклада изводи. Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал.
2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. Да измени лицензия от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, по
отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя
парни котли, като инсталираната топлинна мощност се променя на 73,88 MWt, а общата
инсталирана електрическа мощност се запазва на 17,823 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1 да одобри актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“, представляващо
приложение към решението.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, с ЕИК
102011085, с адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к.
„Лозово“, по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на
два броя парни котли КГ-12 № 2 и ПКГМ-12 № 3, като инсталираната топлинна мощност
се променя на 73,88 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се запазва на
17,823 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“, представляващо
приложение към решението;
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-447 от 26.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В И К-СТРИМОН“ ООД.
Към настоящия момент В и К операторът “В И К-СТРИМОН” ООД не е заплатил на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна
такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер на
492,58 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 492,58
лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното
й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“В И К-СТРИМОН” ООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 500 лв. като В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 148 941 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В И К-СТРИМОН” ООД променливата част за 2018 г.
е в размер на 1 477,76 лв. (0,005 лв./куб.м за 295 551 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад с вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “В И К-СТРИМОН” ООД с
посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми.
Непогасеното задължение от “В И К-СТРИМОН” ООД към КЕВР е формирано,
както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 492,58 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 492,58
лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задължението на “В И К-СТРИМОН” ООД към КЕВР не е
погасено.
Изказвания по т.6.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
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26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “В И К-СТРИМОН” ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 492,58 лева (четиристотин
деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки), представляваща трета променлива част
от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 492,58 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В И К-СТРИМОН” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и
Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-269 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД.
Към настоящия момент В и К операторът - “Водоснабдяване и Канализация Добрич”
АД, не е заплатил на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията)
главница от годишни такси „В и К регулиране” за 2018 г. в размер на общо 39 271,99 лева
и лихви за просрочие в размер на общо 1 471,63 лева. Върху неплатената главница в
размер на общо 39 271,99 лева, считано от 29.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава
до деня на окончателното им издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране.
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД постоянната част за 2018 г. е в размер на
2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер
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на 17 069 573 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД
променливата част за 2018 г. е в размер на 37 271,99 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 454 397
куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “Водоснабдяване и Канализация
Добрич” АД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са
станали изискуеми.
Непогасените от “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на
2 000,00 лева, дължима към 25.01.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 170,56 лева, за периода от 26.01.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 424,00 лева, дължима към 25.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 855,88 лева, за периода от 26.03.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 424,00 лева, дължима към 25.07.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 434,84 лева, за периода от 26.07.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 423,99 лева, дължима към 25.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 10,35 лева, за периода от 26.11.2018 г. до 28.11.2018 г.
Общото задължение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД към 28.11.2018
г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 39 271,99 лева и лихви
за просрочие в размер на общо 1 471,63 лева. Върху неплатената главница в размер на
общо 39 271,99 лева, считано от 29.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата
на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „Водоснабдяване и Канализация Добрич”
АД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.7.:
А. Йорданов излезе от зала 4.
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 271,99 лева (тридесет и
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девет хиляди двеста седемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки),
представляващи:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 423,99 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 471,63 лева (хиляда
четиристотин седемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки), представляващи:
 170,56 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2018 г.), за периода
от 26.01.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 855,88 лева, начислена върху 12 424,00 лева (първа променлива част за 2018 г.), за
периода от 26.03.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 434,84 лева, начислена върху 12 424,00 лева (втора променлива част за 2018 г.), за
периода от 26.07.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 10,35 лева, начислена върху 12 423,99 лева (трета променлива част за 2018 г.),
считано от 26.11.2018 г. до 28.11.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 271,99 лева, считано от
29.11.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-270 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Благоевград.
Към настоящия момент В и К операторът "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, не е заплатил на Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. –
трета променлива част, в размер на 18 611,84 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху
неплатената главница в размер на 18 611,84 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. ДВ. бр. 26 от
28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
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Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, постоянната част за
2018 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през
предходната година в размер на 12 842 857 лв.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр.
Благоевград, променливата част за 2018 г. е в размер на 55 835,52 лв. (0,005 лв./куб.м за
11 167 104 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-61 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, с посочен размер на отделните вноски и
датите, от които вземанията са станали изискуеми.
За дължимата сума "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр.
Благоевград, е уведомен по факс на 05.11.2018 г. и на 26.11.2018 г., но до настоящия
момент не е заплатил своето задължение.
Непогасените задължения от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр.
Благоевград, към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 18 611,84 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
18 611,84 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към
настоящия
момент
задълженията
на
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, към КЕВР не са погасени.
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 18 611,84 лева (осемнадесет хиляди
шестстотин и единадесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща трета
променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 18 611,84 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, да бъде
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уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за
даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни
задължението си доброволно.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-272 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр.
Велинград.
Към настоящия момент В и К операторът „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, не е
заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главница от
годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер
на 3 341,74 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
3 341,74 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на
окончателното й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2018 г. е в размер на 2 000 лева като В
и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 507 853
лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, променливата част за
2018 г. е в размер на 10 025,24 лева (0,005 лв./куб.м за 2 005 048 куб.м. фактурирано
количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
30

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с
посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми.
Непогасените от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 3 341,74 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
3 341,74 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, към КЕВР
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.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 341,75 лева (три хиляди триста
четиридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща трета променлива
част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 3 341,75 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-273 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Перник.
Към настоящия момент В и К операторът "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, не е заплатил на Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) главница – трета променлива част от годишна такса „В и К
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регулиране” за 2018 г. в размер на 10 353,34 лева и лихва за просрочие в размер на 14,38
лева. Върху неплатената главница в размер на 10 353,34 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. ДВ. бр. 26 от
28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР),
считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, постоянната част за 2018 г.
е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната
година в размер на 9 695 784 лв.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.
Перник, променливата част за 2018 г. е в размер на 31 060,02 лв. (0,005 лв./куб.м за 6 212
003 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-61 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, с посочен размер на отделните вноски и датите, от
които вземанията са станали изискуеми.
За дължимата сума "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, е
уведомен по факс на 26.01.2018 г., на 15.03.2018 г., на 15.08.2018 г., на 05.11.2018 г. и на
26.11.2018 г., но до настоящия момент не е заплатил своето задължение.
Непогасените задължения от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.
Перник, към КЕВР са формирани, както следва:
Общото задължение към 30.03.2018 г. представлява начислена и неплатена лихва за
просрочие в размер на 49,94 лева, която дружеството заплаща на 30.07.2018 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 10 353,34 лева, дължима към 25.07.2018 г., която дружеството заплаща на 30.07.2018 г.
В резултат на това плащане върху неплатента в срок главница от 10 353,34 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 14,38 лева за периода от 26.07.2018 г. до
30.07.2018 г. (датата на плащане от дружеството).
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 10 353,34 лева, дължима към 25.11.2018 г.
Общото задължение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.
Перник, към 25.11.2018 г. представлява неплатена главница в размер на 10 353,34 лева и
лихва за просрочие в размер на 14,38 лева. Върху неплатената главница в размер на
10 353,34 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към
настоящия
момент
задълженията
на
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник към КЕВР не са погасени.
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Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 10 353,34 лева (десет хиляди триста
петдесет и три лева и тридесет и четири стотинки), представляваща трета променлива част
от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на 14,38 лева (четиринадесет лева и
тридесет и осем стотинки) за периода от 26.07.2018 г. до 30.07.2018 г. върху неплатена в
срок втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на 10 353,34
лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 10 353,34 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, да бъде уведомено
за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си
доброволно.
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-274 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.
Към настоящия момент В и К операторът “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, не е заплатил на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. –
трета променлива част за 2018 г. в размер на 16 044,27 лева, дължима към 25.11.2018 г.
Върху неплатената главница в размер на 16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
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ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, постоянната част за 2018
г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната
година в размер на 11 868 903 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр.
София, променливата част за 2018 г. е в размер на 48 132,81 лв. (0,005 лв./куб.м за 9 626
561 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, с посочен размер на отделните вноски и датите, от
които вземанията са станали изискуеми.
Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София,
задължения към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 16 044,27 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към
настоящия
момент
задълженията
на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.11.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 16 044,27 лева (шестндесет хиляди
и четиридесет и четири лева и двадесет и седем стотинки), представляваща трета
променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
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1.2. Върху неплатената главница в размер на 16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде уведомено
за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си
доброволно.
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-275 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“
ЕООД.
Към настоящия момент В и К операторът “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД не е
заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главница –
трета променлива част от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. в размер на
5 079.14 лева и остатък от лихва за просрочие в размер на 31,07 лева. Върху неплатената
главница в размер на 5 079,14 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за
забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 2000 лв. като
В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 4 509 571
лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД променливата част
за 2018 г. е в размер на 15 237,43 лв. (0,005 лв./куб.м за 3 047 486 куб.м. фактурирано
количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
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дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА”
ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали
изискуеми.
Непогасените от “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Към 04.06.2018 г. дружеството има вземане от надплатена лихва за просрочие в
размер на 1,38 лева.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 5 079,14 лева, дължима към 25.07.2018 г., която дружеството заплаща на 17.08.2018 г. В
резултат на това плащане върху неплатента в срок главница от 5 079,14 лева е начислена
лихва за просрочие в размер на 32,45 лева за периода от 26.07.2018 г. до 17.08.2018 г.
(датата на плащане от дружеството).
Общото задължение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 17.08.2018 г.
представлява остатък от неплатена лихва за просрочие в размер на 31,07 лева.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 5 079,14 лева, дължима към 25.11.2018 г.
Общото задължение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 25.11.2018 г.
представлява неплатена главница в размер на 5 079,14 лева и осттък от лихва за просрочие
в размер на 31,07 лева. Върху неплатената главница в размер на 5 079,14 лева, считано от
26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към
КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.12.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 5 079,14 лева (пет хиляди
седемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки), представляваща трета променлива
част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена остатък лихва за просрочие в размер на 31,07 лева
(тридесет и един лева и седем стотинки), формирана от начислената лихва в размер на
32,45 лева (за периода от 26.07.2018 г. до 17.08.2018 г. върху неплатена в срок втора
променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на 5 079,14 лева)
намалена с надвнесената лихва на 04.06.2018 г. в размер на 1,38 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 5 079,14 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
36

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-276 от 28.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД.
Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД не е заплатил на Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. –
трета променлива част в размер на 2 971,22 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху
неплатената главница в размер на 2 971,22 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. ДВ. бр. 26 от
28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР),
считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД постоянната част за
2018 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през
предходната година в размер на 1 938 065 лв.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДУПНИЦА” ЕООД променливата част за 2018 г. е в размер на 8 913,66 лв. (0,005 лв./куб.м
за 1 782 731 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от
които вземанията са станали изискуеми.
За дължимата сума “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД
е уведомен по електронна поща на 21.03.2018 г., на 15.08.2018 г. и на 20.11.2018 г., но до
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настоящия момент не е заплатил своето задължение.
Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД
задължения към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 2 971,22 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
2 971,22 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
- ДУПНИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.13.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 971,22 лева (две хиляди
деветстотин седемдесет и един лева и двадесет и две стотинки), представляваща трета
променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 2 971,22 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде
уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за
даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни
задължението си доброволно.
В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.14. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-444 от 26.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД.
Към настоящия момент В и К операторът “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД не е заплатил на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна
такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер на
1 925,56 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 1 925,56
лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното
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й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“В и К - БЕБРЕШ” ЕООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 2 000,00 лв. като В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 485 320 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД променливата част за 2018
г. е в размер на 5 776,70 лв. (0,005 лв./куб.м за 1 155 340 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД с
посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми.
Непогасеното задължение от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД към КЕВР е формирано,
както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 1 925,56 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задължението на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД към КЕВР не е
погасено.
Изказвания по т.14.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД , а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 925,56 лева (хиляда деветстотин
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двадесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща трета променлива част
от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-445 от 26.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД.
Към настоящия момент В и К операторът “В и К - БЕЛОВО” ЕООД не е заплатил на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна
такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер на
638,42 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 638,42
лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното
й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране.
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“В и К - БЕЛОВО” ЕООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 500 лв. като В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 336 605 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В и К - БЕЛОВО” ЕООД променливата част за 2018
г. е в размер на 1 915,28 лв. (0,005 лв./куб.м за 385 837 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-61 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
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приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , с
посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми.
Непогасеното задължение от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД към КЕВР е формирано,
както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 638,42 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 638,42
лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задължението на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД към КЕВР не е
погасено.
Изказвания по т.15.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 638,42 лева (шестстотин тридесет и
осем лева и четиридесет и две стотинки), представляваща трета променлива част от такса
„В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 638,42 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В и К - БЕЛОВО” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.16. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-446 от 26.11.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В
и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.
Към настоящия момент В и К операторът “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД не е заплатил на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. –
трета променлива част за 2018 г. в размер на 1 353,06 лева, дължима към 25.11.2018 г.
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Върху неплатената главница в размер на 1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране.
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К
оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД постоянната част за
2018 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през
предходната година в размер на 655 677 лв.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД променливата част за 2018 г. е в размер на 4 059,20 лв. (0,005
лв./куб.м за 811 840 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-61 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите,
от които вземанията са станали изискуеми.
Непогасеното задължение от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР е формирано, както следва:
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 1 353,06 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на
1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Към настоящия момент задължението на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР не е погасено.
Изказвания по т.16.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
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на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 353,06 лева (хиляда триста
петдесет и три лева и шест стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В
и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД да бъде
уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за
даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни
задължението си доброволно.
В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и
Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова)
на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
По т.1. както следва:
1. Приема доклад относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. в срок до 30.11.2018 г.
2. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във връзка с
искането по писмо с вх. № E-14-24-10 от 29.11.2018 г.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад относно решение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от
„Булгартрансгаз“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. от неразпределената печалба от
минали години в срок до 30.11.2018 г.
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за приетите от КЕВР заключения във връзка с
искането по писмо с вх. № E-15-45-52 от 23.11.2018 г.
По т.3. както следва:
1. Изменя лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, с ЕИК 119004654,
със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан
Караджа“ № 23, по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на
три броя парни котли тип КМ-12, със стационарни № 1, 2 и 3, като общата инсталирана топлинна
мощност се променя от 484,8 MWt на 464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 MWе.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за
производство на електрическа и топлинна енергия“ и актуализирано Приложение № 2а към
лицензията - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за
производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, представляващи приложения
към решението.
По т.4. както следва:
1. Изменя лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с ЕИК 107009273,
със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул.
„Индустриална“ № 6, по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация
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на два броя парни котли КМ-12 ст. № 5 и ПКМ-12 ст. № 6, като общата инсталирана топлинна
мощност се променя от 51 MWt на 38 MWt, а общата инсталирана електрическа мощност се
запазва на 6 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1:
2.1. Одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически
характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и
топлинна енергия“, представляващо приложение към решението;
2.2. Заличава Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“.
По т.5. както следва:
1. Изменя лицензия № Л-023-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, с ЕИК 102011085, с
адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“, по отношение
на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на два броя парни котли КГ-12 № 2
и ПКГМ-12 № 3, като инсталираната топлинна мощност се променя на 73,88 MWt, а общата
инсталирана електрическа мощност се запазва на 17,823 MWe.
2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към
лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за
производство на електрическа и топлинна енергия“, представляващо приложение към решението;
По т.6. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В
И К-СТРИМОН” ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 492,58 лева (четиристотин деветдесет и
два лева и петдесет и осем стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В и К
регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 492,58 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В И К-СТРИМОН” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.7. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 271,99 лева (тридесет и девет
хиляди двеста седемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки), представляващи:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 423,99 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 471,63 лева (хиляда четиристотин
седемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки), представляващи:
 170,56 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2018 г.), за периода от
26.01.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 855,88 лева, начислена върху 12 424,00 лева (първа променлива част за 2018 г.), за
периода от 26.03.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 434,84 лева, начислена върху 12 424,00 лева (втора променлива част за 2018 г.), за
периода от 26.07.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 10,35 лева, начислена върху 12 423,99 лева (трета променлива част за 2018 г.), считано от
26.11.2018 г. до 28.11.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 271,99 лева, считано от 29.11.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР (чл. 4,
ал. 1 от Тарифата).
2. „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да
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бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.8. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 18 611,84 лева (осемнадесет хиляди
шестстотин и единадесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща трета променлива
част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 18 611,84 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Благоевград, да бъде уведомено
за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.9. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 341,75 лева (три хиляди триста
четиридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща трета променлива част от
такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 3 341,75 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, съгласно
чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.10. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 10 353,34 лева (десет хиляди триста
петдесет и три лева и тридесет и четири стотинки), представляваща трета променлива част от
такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на 14,38 лева (четиринадесет лева и тридесет и
осем стотинки) за периода от 26.07.2018 г. до 30.07.2018 г. върху неплатена в срок втора
променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на 10 353,34 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 10 353,34 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, съгласно
чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.11. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 16 044,27 лева (шестндесет хиляди и
четиридесет и четири лева и двадесет и седем стотинки), представляваща трета променлива част
от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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По т.12. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 5 079,14 лева (пет хиляди седемдесет и
девет лева и четиринадесет стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В и К
регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена остатък лихва за просрочие в размер на 31,07 лева (тридесет и
един лева и седем стотинки), формирана от начислената лихва в размер на 32,45 лева (за периода
от 26.07.2018 г. до 17.08.2018 г. върху неплатена в срок втора променлива част от такса „В и К
регулиране“ за 2018 г. в размер на 5 079,14 лева) намалена с надвнесената лихва на 04.06.2018 г. в
размер на 1,38 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 5 079,14 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, съгласно
чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
2. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.13. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 971,22 лева (две хиляди деветстотин
седемдесет и един лева и двадесет и две стотинки), представляваща трета променлива част от
такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 2 971,22 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.14. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В
и К - БЕБРЕШ” ЕООД , а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 925,56 лева (хиляда деветстотин
двадесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща трета променлива част от такса
„В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.15. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В
и К - БЕЛОВО” ЕООД , а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 638,42 лева (шестстотин тридесет и осем
лева и четиридесет и две стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В и К
регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 638,42 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “В и К - БЕЛОВО” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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По т.16. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 353,06 лева (хиляда триста петдесет и
три лева и шест стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за
2018 г., дължима към 25.11.2018 г.
1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.

Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-1054 от 30.11.2018 г. относно решение на „Български енергиен
холдинг“ ЕАД за изплащане от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на допълнителен дивидент през 2018 г. в
срок до 30.11.2018 г.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-1055 от 30.11.2018 г. и проект на писмо относно решение на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД за изплащане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на допълнителен
дивидент през 2018 г. от неразпределената печалба от минали години в срок до 30.11.2018 г.
3. Решение на КЕВР № И1-Л-084 от 05.12.2018 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от
25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“.
4. Решение на КЕВР № И3-Л-008 от 05.12.2018 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33
от 23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“.
5. Решение на КЕВР № И2-Л-023 от 05.12.2018 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41
от 23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за изменение на лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“.
6. Доклад с вх. № О-Дк-447 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „В И К-СТРИМОН“ ООД.
7. Доклад с вх. № В-Дк-269 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД.
8. Доклад с вх. № В-Дк-270 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Благоевград.
9. Доклад с вх. № В-Дк-272 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими
от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
И
ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
10. Доклад с вх. № В-Дк-273 от 28.11.2018 г. относно: откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Перник.
11. Доклад с вх. № В-Дк-274 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.
12. Доклад с вх. № В-Дк-275 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД.
13. Доклад с вх. № В-Дк-276 от 28.11.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие,
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД.
14. Доклад с вх. № О-Дк-444 от 26.11.2018 г. относно откриване на процедура за
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установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви
дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД.
15. Доклад с вх. № О-Дк-445 от 26.11.2018 г. относно откриване на
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви
дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД.
16. Доклад с вх. № О-Дк-446 от 26.11.2018 г. относно откриване на
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви
дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.
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