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ПРОТОКОЛ
№ 86
София, 28.05.2019 година
Днес, 28.05.2019 г. от 10:01 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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“,
М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари“, 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-275 от 17.05.2019 г. относно заявление от „Камено-газ“
ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“
и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено.
Работна група: Агапина Иванова; Елена Маринова; Ремзия Тахир; Красимира
Лазарова Снежана, Станкова; Сирма Денчева;
Любослава Джоргова, Ваня Василева
2. Проект на решение относно прекратяване на лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, издадени
на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност.
Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров;
Юлиана Ангелова; Радослав Наков; Ана Иванова; Йовка Велчева, Надежда Иванова
3. Доклад с вх. № Е-Дк-294 от 21.05.2019 г. и проект на решение относно искане с
вх. № Е-13-15-3 от 19.03.2019 г., изменено със заявление с вх. № Е-ЗЛР–Р-19 от 03.05.2019
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

г. за издаване на разрешение за извършване на разпореждане на незавършени обекти на
строителството или с имуществото, с което се осъществява дейността по издадена
лицензия, подадени от „ТЕЦ Варна“ ЕАД.
Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров;
Цветанка Камбурова; Юлиана Ангелова; Ваня Василева;
Радостина Методиева; Силвия Петрова; Радослав Райков
4. Доклад с вх. № О-Дк-290 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛПАУЪР“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
5. Доклад с вх. № О-Дк-291 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
6. Доклад с вх. № О-Дк-292 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № О-Дк-293 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
8. Доклад с вх. № О-Дк-294 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
9. Доклад с вх. № О-Дк-295 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПАУЪРОН“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № О-Дк-296 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГЕН ЗАГОРЕ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
11. Доклад с вх. № О-Дк-297 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГРИЙН“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
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Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
12. Доклад с вх. № О-Дк-298 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
13. Доклад с вх. № О-Дк-299 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ВИДАХИМ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
14. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД, ЕИК 201643663, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1000, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“
№ 51, и нов адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
15. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон
Страшимиров“ № 2.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
16. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
17. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1220, район Надежда,
ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
18. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Велинград 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ № 1.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
19. Доклад с вх. № О-Дк-300 от 21.05.2019 г. относно Прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова

3

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-275 от 17.05.2019 г. относно
заявление от „Камено-газ“ ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
за територията на община Камено.
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от
09.10.2018 г. от „Камено-газ“ ЕООД, с искане за продължаване срока на лицензия № Л143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и
лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, на основание чл. 56,
ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-154 от 15.10.2018 г. на председателя на Комисията е
сформирана работна група, която да извърши проучване и анализ на данните и
документите, съдържащи се в заявлението и приложените към него документи за
съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. При извършената проверка на заявлението и
приложените документи съгласно чл. 68 от НЛДЕ е установено, че не са представени
доказателства за техническото състояние на енергийния обект. В тази връзка с писмо с
изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 18.10.2018 г. е изискано заявителят да представи допълнителни
документи и информация: актуални ревизионни актове за извършени технически прегледи
на надзорните съоръжения на дружеството; справка за монтираните средства за търговско
измерване, собственост на дружеството; декларация за истинността на приложените
документи и данни, подписана от заявителя. Заявителят е представил изисканата
информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 24.10.2018 г.
„Камено-газ“ ЕООД е предоставило допълнителна информация с писма с вх. № ЕЗЛР-ПД-46 от 17.01.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 13.02.2019 г.
С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 11.03.2018 г. е изискано „Камено-газ“ ЕООД да
представи декларации от управителя на дружеството, че същият не е лишен от правото да
упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран. Изисканите
документи са предоставени с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 13.03.2018 г.
Предвид приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за
регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
и необходимостта количествата природен газ в производствената програма да бъдат
посочени в енергийни единици, както и необходимостта от отчетни данни за 2018 г. с
писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 15.03.2019 г. е изискано „Камено-газ“ ЕООД да
представи: преработен бизнес план за периода 2020 – 2024 г.; годишен финансов отчет за
2018 г. и преработени прогнозни годишни финансови отчети за периода 2020 – 2024 г. С
писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 27.03.2019 г. дружеството е предоставило изисканата
информация и документи.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
I. Правни аспекти
„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за
осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от
27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Камено, издадени със срок до 11.10.2019 г.
На основание чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години в
съответствие с изискванията на НЛДЕ. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, срокът на лицензията
се продължава за срок не по-дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на
условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е
направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на
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срока на първоначалната лицензия. Според чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът може да
поиска продължаване срока на лицензията най-малко една година преди изтичането на
срока на лицензията. На основание чл. 67, ал. 2 от НЛДЕ, ако заявителят не спази този
срок искането не се разглежда, като в този случай лицензиантът може да подаде заявление
за издаване на нова лицензия по реда на наредбата.
„Камено-газ“ ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 09.10.2018 г. в
срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, с
което е поискало продължаване с 20 (двадесет години) на срока на издадените му
лицензии, т.е. до 11.10.2039 г. Подаденото заявление и допълнително представените
документи са в съответствие с изискванията на чл. 68 от НЛДЕ.
В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 42, ал. 2
от ЗЕ и чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да извърши преценка дали заявителят
отговоря на изискванията на закона и дали изпълнява всички изискванията и задължения
по действащата лицензия. С оглед изложеното на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, следва да
се извърши преценка дали лицензиантът е лице, регистрирано по Търговския закон, което
притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и
организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване
на дейността по лицензията; дали притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез
които ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“; както и че
енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.
В резултат на извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенция по
вписванията се установи, че „Камено-газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена
отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 102827811, със седалище и адрес на
управление: област Бургас, община Камено, гр. Камено 8120, ул. „Максим Горки“ № 1-б.
Едноличен собственик на капитала на „Камено-газ“ ЕООД е община Камено.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Георгиев Джумерски.
Размерът на капитала на дружеството е 844 500 (осемстотин четиридесет и четири
хиляди и петстотин) лв., състоящ се от 8445 (осем хиляди четиристотин четиридесет и
пет) броя равни дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.
„Камено-газ“ ЕООД е с предмет на дейност: „Изграждане, поддръжка и
експлоатация на газопреносни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, изграждане
на преки и транзитни газопроводи, производство на електрическа и/или топлинна енергия,
пренос на електрическа енергия и природен газ, съхранение на природен газ, транзитен
пренос на природен газ, вътрешна и международна търговия с електрическа и топлинна
енергия, природен газ и горива“.
От управителя на „Камено-газ“ ЕООД са представени: декларация, че дружеството
не е в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация; декларация, че на
дружеството не е отнета лицензията и не е отказано издаването на лицензия за същата
дейност; декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените
документи и данни, подписана от заявителя, в съответствие с изискването на чл. 3, ал. 3 от
НЛДЕ. Представени са декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ
от управителя на дружеството, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност
и че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството.
Въз основа на горепосоченото се установи, че „Камено-газ” ЕООД продължава да
отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да е лице, регистрирано по Търговския
закон, не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в
ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и
лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, както и че
управителят не е лишен от право да упражнява търговска дейност и не е осъждан с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4
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от ЗЕ.
II. Вещни права и доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се
осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за
безопасна експлоатация и за опазване на околната среда
1. Във връзка с наличието на вещни права на заявителя върху енергийния обект е
извършена служебна справка, видно от която „Камено-газ“ ЕООД е представило в
Комисията следните документи:
- Разрешение за ползване № СТ-12-346 от 21.07.2005 г. за строеж „Газификация на
гр. Камено и с. Свобода – Първи етап“ – преносен газопровод (отклонение от преносен
газопровод); автоматична газорегулаторна станция (АГРС) – гр. Камено;
газоразпределителна мрежа – гр. Камено и с. Свобода;
- Разрешение за ползване № ДК-06-13 от 22.01.2007 г. за строеж „Газопроводно
отклонение НН от възел 1 до газоснабдителна станция за зареждане на автомобили“ гр.
Камено;
- Разрешение за ползване № ДК-06-12 от 22.01.2007 г. за строеж „Газопроводно
отклонение НН от АГРС Камено до „Бургаски захарен завод“ ЕАД гр. Камено“;
- Разрешение за ползване № СТ-12-276 от 28.03.2007 г. за строеж „Газификация на
гр. Камено и с. Свобода, община Камено, област Бургас“;
- Разрешение за ползване № СТ-12-798 от 15.08.2008 г. за строеж „Газификация на
гр. Камено и с. Свобода, община Камено, област Бургас – Втори етап“, с подобекти:
Разширение на газоразпределителната мрежа и газопроводни отклонения в гр. Камено,
включваща кранови възли КВ1, КВ2, КВ3, КВ4 и КВ5 и газоразпределителна мрежа и
газопроводни отклонения в с. Свобода, община Камено;
- Разрешение за ползване № СТ-05-1417 от 19.08.2013 г. за строеж „Газификация на
гр. Камено и с. Свобода“ – III етап.
2. Във връзка с нормативните изисквания за опазване на околната среда, заявителят
е представил:
- писмо с изх. № 5428 от 31.07.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда
и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас), видно от което по отношение на инвестиционно
предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода (IV етап)“, с възложител „Каменогаз“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС);
- писмо с изх. № ПД-1154-(1) от 13.06.2016 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по
отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода“, с
възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на
Глава втора от Наредбата за ОС;
- писмо с изх. № ПД-2242-(1) от 21.09.2016 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по
отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свободашести етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;
- писмо с изх. № ПД-1794-(1) от 10.07.2017 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по
отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свободаседми етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;
- писмо с изх. № ПД-1744-(1) от 31.07.2018 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по
отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свободаосми етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура
по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
3. Във връзка с нормативните изисквания за безопасна експлоатация на
енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, заявителят е
представил Протокол № 10 от 29.09.2018 г. на „Газконтрол“ ЕООД, гр. Стара Загора за
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резултатите от направените измервания на електрохимичната защита на металните
газопроводи и съоръженията към тях, видно от който измерените стойности на
електрохимичната защита отговарят на нормативните изисквания. Представен е Протокол
от 28.09.2018 г. за извършена проверка по чл. 36а, ал. 1 на ЗТИП от Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор – РО „ИДТН Югоизточна България“, гр. Бургас.
Съгласно същия, по квалификация и брой персоналът е достатъчен за извършване на
дейността; представените документи за персонала отговарят на изискванията на
относимите актове - Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните
разпределителни газопроводи, съоръжения и инсталации и уредите за природен газ,
Наредба за устройство и безопасна експлоатация и технически надзор на съдове под
налягане и др., и притежаваните стандарти, процедури и инструкции, апаратура,
съоръжения и работни помещения отговарят на изискванията на посочените наредби.
Предвид изложеното, „Камено-газ“ ЕООД спазва обхвата на издаденото й удостоверение
№ БС175 от 16.04.2013 г. за поддържане, ремонтиране и преустройване на
разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6
МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ, като спазва ЗТИП и наредбите към
него и може да продължава да извършва дейността по поддържане, ремонтиране и
преустройване на разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с
работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
Въз основа на представените доказателства се установява, че са спазени
изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя
върху енергийния обект, както и че същият отговаря на нормативните изисквания за
безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.
ІIІ. Срок на лицензията
Заявителят е поискал продължаване с 20 (двадесет) години на срока на издадените
лицензии. Исканият срок е обоснован с оглед гарантиране изпълнението на поетите
задължения от лицензианта, със срока на възвръщане на вложените инвестиции и
получаване на справедливо ниво на възвръщаемост за вложените средства, което е пряко
свързано и със срока на експлоатация на газоразпределителната мрежа (ГРМ). До края на
2018 г. дружеството е извършило инвестиции за дейността „разпределение на природен
газ” в размер на 1373 хил. лв. и за дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител” в размер на 382 хил. лв. или общо за двете дейности са направени инвестиции
в размер на 1755 хил. лв., за чиято възвращаемост е необходим исканият срок за
продължаване на лицензиите. За петнадесетгодишния период от създаването си „Каменогаз“ ЕООД е спечелило доверието на клиентите от общината и исканият срок за
продължаване срока на лицензиите ще му даде възможност да затвърди тези позиции.
ІV. Технически аспекти
1. Относно техническото състояние на енергийния обект и техническите и
експлоатационни характеристики и обслужващата го инфраструктура
Към края на 2018 г. „Камено-газ“ ЕООД има изградена мрежа с обща дължина над
26 хил. м, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиентите. Към тях са
изградени и следните поддържащи съоръжения: АГРС – Камено – 13 500 nm3/час;
изградена система за катодна защита с един брой катодни станции; линейни кранови
възли; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните клиенти;
одорираща станция – 1 (един) брой. „Камено-газ“ ЕООД е представило и списък на
материално-техническата база на дружеството.
Заявителят е представил актуални ревизионни актове от 2018 г. относно редовния
годишен технически преглед от органите на техническия надзор на цялата газопроводна
мрежа и прилежащите й съоръжения (40 броя актове от ревизионни книги на
поднадзорните обекти – ГРМ и съоръжения). Видно от тези документи, газопроводите и
съоръженията са в добро състояние, документацията им е редовно и правилно попълвана,
дружеството има обучен и с необходимата квалификация и правоспособност обслужващ
персонал и проверените газопроводни мрежи и съоръжения остават в експлоатация.
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„Камено-газ“ ЕООД е представил справка за всички монтирани средства за
търговско измерване на природния газ, от която е видно, че са преминали необходимата
проверка от органите за метрологичен контрол.
Към края на 2018 г. „Камено-газ“ ЕООД доставя природен газ на 218 броя клиенти,
от които 5 промишлени, 15 обществено-административни и търговски и 198 битови
клиенти. Общата консумация на природен газ е 5560 MWh, от която 918 MWh от
промишлени клиенти, 1477 MWh обществено-административни и търговски и 3165
битови клиенти.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се
приеме, че „Камено-газ“ ЕООД притежава технически възможности и материални
ресурси и отговаря на условията да продължи да осъществява дейността
„разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Камено.
2. Относно доказателства за назначения персонал, данни за управленската и
организационна структура на лицензианта и данни за числеността на персонала, зает
в упражняване на лицензионната дейност
„Камено-газ“ ЕООД се представлява и управлява от управителя Петър Джумерски.
Представени са данни за организационната структура на дружеството и числеността на
персонала, която включва 7 души: управител, главен счетоводител, секретар, координатор
по заваряване, заварчик и двама шлосери. Дружеството е представило и сертификати за
квалификацията на персонала. Видно от направените констатации в протокол от
28.09.2018 г. за извършена проверка по чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП, издаден от РО „ИДТН
Югоизточна България“, персоналът е достатъчен по квалификация и брой за извършване
на дейността и представените документи за персонала отговарят на изискванията на
съответните нормативни актове.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „Камено-газ“ ЕООД притежава човешки ресурси и опит
и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „разпределение на
природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Камено.
V. Икономически аспекти
Финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2016 –
2018 г.:
От представените годишни финансови отчети на „Камено-газ“ ЕООД е видно, че
дружеството реализира за периода загуби в размер на: 20 хил. лв. за 2016 г.; 13 хил. лв. за
2017 г. и 18 хил. лв. за 2018 г.
През 2016 г. „Камено-газ“ ЕООД е прилагало по-ниски от утвърдените от
Комисията цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, във
връзка с което са приложени преписи от решения на Общинския съвет на община Камено,
както следва: решение, прието с Протокол № 4 от 28.01.2016 г., т. 47 за първо тримесечие
на 2016 г. по групи клиенти, решение, прието с Протокол № 8 от 28.04.2016 г., т. 23,
считано от 01.04.2016 г. за цените на обществено-административните и търговски и
битовите клиенти.
Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 1449 хил. лв. през 2016
г. до 407 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от
продажба на природен газ, които намаляват от 1411 хил. лв. за 2016 г. на 375 хил. лв. за
2017 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.
Общите разходи на „Камено-газ“ ЕООД за периода намаляват от 1469 хил. лв. за
2016 г. на 425 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в общите разходи са разходите за покупка на
природен газ, които от 1289 хил. лв. за 2016 г. намаляват на 243 хил. лв. за 2018 г.
Разходите за суровини и материали намаляват от 6 хил. лв. за 2016 г. на 4 хил. лв. за 2018
г. Разходите за външни услуги от 38 хил. лв. за 2016 г. се увеличават на 40 хил. лв. за 2018
г. Разходите за амортизации се увеличават от 46 хил. лв. за 2016 г. на 47 хил. лв. за 2018 г.
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Разходите за персонала се увеличават от 85 хил. лв. за 2016 г. на 87 хил. лв. за 2018 г.
Общата сума на актива на дружеството намалява от 1149 хил. лв. за 2016 г. на 1077
хил. лв. за 2018 г. Нетекущите активи се увеличават от 697 хил. лв. през 2016 г. на 736
хил. лв. през 2018 г., в резултат на увеличените дълготрайни материални активи в частта
съоръжения. Текущите активи намаляват от 448 хил. лв. през 2016 г. на 340 хил. лв. през
2018 г., в резултат намалените вземания от клиенти и доставчици.
Записаният капитал на „Камено-газ“ ЕООД остава с непроменена стойност в
размер на 845 хил. лв. Собственият капитал намалява от 982 хил. лв. за 2016 г. на 951 хил.
лв. за 2018 г. в резултат на увеличената непокрита загуба и текущата загуба. За периода
дружеството няма дългосрочните задължения. Краткосрочните задължения намаляват от
54 хил. лв. за 2016 г. на 27 хил. лв. за 2018 г., в резултат на намалените задължения към
доставчици.
От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните
постъпления са от основната търговска дейност на дружеството. Плащания са извършвани
на контрагенти, за трудови възнаграждения и други. При инвестиционната дейност са
извършвани плащания, свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата
дейност са извършвани други плащания, свързани с тази дейност. От представените
парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните наличности са с
положителни стойности през целия период.
Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща
балансова структура, са посочени в Таблица № 1:
Показатели
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)
Счетоводна загуба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициент на покритие на дълготрайните
активи със собствен капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

2016 г.
1449
1469
-20
-20

Таблица № 1
Отчет
2017 г. 2018 г.
1036
407
1049
425
-13
-18
-13
-18

1,41

1,37

1,29

8,30

17,04

12,59

18,19

42,13

35,22

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на
„Камено-газ“ ЕООД за периода 2016 – 2018 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода намалява от 1,41 за 2016 г. на 1,29 за 2018 г., но остава над единица. Това е
показател, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в
нови дълготрайни активи.
Коефициентът за обща ликвидност е над единица и се увеличава от 8,30 за 2016 г.
на 12,59 за 2018 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства
за покриване на текущите си задължения.
Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от
използване на привлечени средства, се увеличава от 18,19 за 2016 г. на 35,22 за 2018 г.
Това е индикатор, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за
покриването на задължения си.
Въз основа на показателите, изчислени на база обща балансова структура, може да
се направи изводът, че финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за
периода 2016 – 2018 г. е много добро.
VI. Бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.
В изпълнение на изискването на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Камено-газ“ ЕООД е
представило бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. с вх. № Е9

ЗЛР-ПД-46 от 27.03.2019 г. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е
неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита
за изменение на лицензията. Предвид изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 и чл. 69, ал. 4 във
връзка с чл. 13 от НЛДЕ, представеният от „Камено-газ“ ЕООД бизнес план за дейността
на дружеството за периода 2020 – 2024 г. подлежи на одобрение от Комисията. Същият е
предмет на разглеждане в отделно административно призводство.
„Камено-газ“ ЕООД е направило маркетингово проучване на потенциалните
клиенти и състоянието на енергийния пазар на територията на община Камено.
Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани в предложената
инвестиционна и производствена програма, отчитайки енергийната и климатичната
прогноза, градоустройственото развитие и други предпоставки за замяна на сегашната
горивна база с природен газ.
1. Инвестиционна програма
Изградената мрежа с дължина около 26 хил. м обхваща територията на цялата
община. През периода 2020 – 2024 г. се предвижда само доизграждане на съществуващата
мрежа и на отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти.
Инвестиционната програма на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.
предвижда изграждането на 2500 м ГРМ (от която 2100 м разпределителни газопроводи и
400 м отклонения предимно към битови клиенти), 5 броя системни съоръжения и 175 броя
съоръжения за присъединяване на битови клиенти, на обща стойност 196 хил. лева.
Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за
разширяване на ГРМ и съоръженията към нея.
Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой
съоръжения по години на територията на община Камено са посочени в Таблица № 2:
Параметър
Инвестиции в ГРМ
Инвестиции в
съоръжения
Общо:

Мярка
хил. лв.
м
хил. лв.
брой
хил. лв.

2020 г.
20
500
19
36
39

2021 г.
20
500
19
36
39

2022 г.
20
500
19
36
39

2023 г.
20
500
19
36
39

Таблица № 2
Общо за
2024 г.
периода:
20
100
500
2500
19
96
36
180
39
196

Дружеството не е предвидило инвестиции за дейността „снабдяване с природен
газ“.
2. Производствена програма
„Камено-газ“ ЕООД е разработило производствената си програма за територия на
община Камено, въз основа на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на
пазара. Като основни фактори, определящи пазара, дружеството е посочило: нуждите на
клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите
икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Камено.
„Камено-газ“ ЕООД е определило очакваната консумация на база на маркетингови
проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на
лицензията. С цел определяне на прогнозната консумация за групата на стопанските
клиенти е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и
съответните производствени/топлинни мощности за всеки клиент поотделно. Предвижда
се да бъдат включени 100% от промишления и 100% от обществено-административния и
търговски сектор. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на
концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастване на броя на
клиентите всяка година.
Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период
се очаква годишната консумация на природен газ в община Камено да достигне 17 154
MWh/г., реализирана от 435 бр. клиенти.
Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес
10

плана е посочена в Таблица № 3:
Таблица № 3
Групи клиенти

Мярка

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Промишлени

MWh/г.

2216

4220

6119

6119

6119

ОА и търговски

MWh/г.

2216

2321

2321

2321

2427

Битови

MWh/г.

5655

6393

7132

7870

8609

ОБЩО:

MWh/г.

10 086

12 934

15 572

16 310

17 154

Броят на клиентите по групи с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в
Таблица № 4:
Таблица № 4
Групи клиенти
с натрупване
Промишлени

Мярка

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

брой

2

3

4

4

4

ОА и търговски

брой

21

22

22

22

23

Битови

брой

268

303

338

373

408

ОБЩО:

брой

291

328

364

399

435

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да
достигне 435, от които 4 бр. промишлени, 23 бр. обществено-административни и
търговски клиенти и 408 бр. битови клиенти.
3. Ремонтна (експлоатационна програма)
„Камено-газ“ ЕООД посочва като основна цел в програмата осигуряване на
непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно
снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за
опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на
гражданите. Дружеството планира да извършва следните дейности:
По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на
експлоатационен дневник, проверка за пропуск на природен газ на шахти, колектори,
сутерени и др., изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи
при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови
възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и авариен
резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и
автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и
локализиране на утечки на природен газ, съставяне на база данни за разпределителните
газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.
По отношение на катодната защита: измерване на електрическите потенциали и
съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, поддръжка и обслужване на
защитните съоръжения и инсталации, поддръжка и обслужване на въздушни преходи,
извършване на ремонти по системата, участие и/или контрол при извършване на
електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното
покритие в случай на констатирани нарушения.
По отношение на поддръжката на съоръженията и инсталациите: извършване
на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал;
извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата
станция и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на
съоръженията.
По отношение на разходомерните системи са предвидени: измерване и отчитане
на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне годишни календарни
графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне база данни за
всички елементи на разходомерните системи.
Аварийната готовност и газова безопасност включва организиране и провеждане
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на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод,
проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на авариен автомобил и
оборудването.
Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни
режими на ГРМ, ръководство за работа с природен газ на клиентите, оперативни
разпореждания на експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни
данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни, приемане на заявки от клиенти и
водене на оперативна документация.
4. Социална програма
„Камено-газ“ ЕООД ще осъществява социалната си програма чрез следните
дейности: осигуряване на средства за храна; средства за спорт, отдих и туризъм;
медицинско обслужване; периодични курсове за повишаване на квалификацията, които
ще създадат предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на персонала.
Заявителят предвижда газифицирането и развитието на дейността на дружеството
да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общината в
следните аспекти: откриване на нови работни места в процеса на строителство и
експлоатацията на ГРМ; намаляване на разходите за отопление; подобряване на
качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и
намален здравен риск към заболявания.
5. Прогнозна структура и обем на разходите
Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2
от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Разходите за дейността са
прогнозирани въз основа на отчетните стойности за 2018 г. Влияние върху стойността на
разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на
природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за
управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на транспортните
средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите; броят на
потенциалните клиенти. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко
свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват
при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи,
разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.
Разходите за дейността са формирани при цени към момента на изготвяне на
бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по
разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи
клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал,
необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на
клиентите.
Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 91% от
общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с
експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен
природен газ.
Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на
природен газ“ са посочени в Таблица № 5:
Таблица № 5
Разходи по елементи
(хил. лв.)
Разходи за експлоатация и поддръжка на
ГРМ - УПР, в т. ч:
Разходи за материали

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

190

192

187

192

195

3

3

3

3

3

Разходи за външни услуги

35

37

38

40

40

Разходи за амортизации

76

76

69

73

75

Разходи за заплати и възнаграждения

61

61

61

61

61

Разходи за социални осигуровки и надбавки

11

11

11

11

11

12

Други разходи
Разходи, пряко зависещи от пренесените
количества природен газ - ПР
Общо разходи за разпределение:

5

5

5

5

5

1,51

1,93

2,32

2,43

2,56

191

194

189

194

198

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен
газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 38%, следвани от разходи за заплати
и възнаграждения– 31% и разходи за външни услуги – 20%.
5.1. Условно-постоянни разходи:
Разходите за материали включват:
- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на
километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2018 г. в размер на 40 лв./км;
- разходи за работно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, за
покупка на лятно и зимно облекло в размер на 200 лв. на човек;
- разходи за материали за текущо поддържане, предвидени за резервни части за
ремонт на линейната част и на съоръженията, като са прогнозирани в размер на 0,07% от
стойността на изградените линейни участъци.
Разходите за външни услуги включват:
- разходи за застраховки за дейността „разпределение на природен газ“, които са
прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,18%),
като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом,
Гражданска застраховка юридически лица;
- данъци и такси, като са прогнозирани лицензионни такси в съответствие с
Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката и въз основа на параметрите на бизнес плана;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани в размер на около 9
хил. лв. годишно;
- абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на
линейните газопроводи, съоръжения, одориращи инсталации и разходи за поддържане на
аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа
при разход за километър в размер на 40 лв.;
- проверка на уреди, прогнозирани в размер на средно по 9 лв./г. за всяко въведено
в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти, и битово съоръжение при
съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 1,2% от стойността на
приходите на база отчетни данни;
- други разходи, прогнозирани в размер на 9 хил. лв.
Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на
базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;
Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозирани в зависимост от броя на
персонала, който е 7 души и дружеството не предвижда увеличаване на персонала;
Разходи за социални осигуровки и надбавки - прогнозирани са социални и здравни
осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на персонала за
извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия
съгласно Кодекса на труда.
Други разходи, прогнозирани за командировки и обучение на персонала и са
определени в зависимост от броя на персонала, както и разходи, произтичащи от
задължения по нормативни актове извън посочените по-горе разходи.
В състава на УПР не са включени начислени разходи за загуби от обезценка,
текущи разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущи
разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.
5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.
Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества
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пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който
се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е
одорантът. „Камено-газ“ ЕООД е прогнозирало разходи за одорант в размер на 0,13
лв./MWh при разходната норма от 0,002 l/MWh и прогнозните количества за реализация.
Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“
представляват 9% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес
плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен
газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 6:
Разходи по елементи (хил. лв.)
Условно-постоянни разходи за
снабдяване
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати и възнаграждения
Разходи за социални осигуровки и
надбавки
Общо разходи за снабдяване:

Таблица № 6
2023 г.
2024 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

5
2
0
10

5
2
0
10

5
2
0
10

5
2
0
10

5
2
0
10

2

2

2

2

2

19

19

19

19

19

Разходите за материали са прогнозирани в размер на 5 хил. лв. годишно за целия
период.
Разходите за външни услуги са прогнозирани в размер на 2 хил. лв. годишно за
целия период.
Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозирани в размер на 10 хил. лв.
годишно за целия период.
Разходи за социални осигуровки и надбавки, прогнозирани в размер на 2 хил. лв.
годишно за целия период.
„Камено-газ“ ЕООД не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от
количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране:
За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със
100% дял на собствения капитал. „Камено-газ“ ЕООД има основен капитал от 845 хил.
лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с
дейността на дружеството. Заявителят възнамерява да финансира инвестиционната си
програма, заложена в бизнес плана, със собствени средства, т.е. няма да използва дългово
финансиране.
Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Камено-газ“ ЕООД
за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,39%, която е изчислена при норма на
възвръщаемост на собствения капитал от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения.
7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за
периода 2020–2024 г.:
„Камено-газ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за
приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия
период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на: 7 хил.
лв. за 2020 г.; 48 хил. лв. за 2021 г.; 93 хил. лв. за 2022 г.; 104 хил. лв. за 2023 г. и 119 хил.
лв. за 2024 г.
Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 687 хил. лв. за 2020 г.
на 1135 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана
включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги.
Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба
на природен газ, които нарастват от 670 хил. лв. през 2020 г. на 1118 хил. лв. за 2024 г.
„Камено-газ“ ЕООД прогнозира общите разходи да се увеличат от 679 хил. лв. за
2020 г. на 1002 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите
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за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 452 хил. лв. за 2020 г.
до 769 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира разходите за материали от 10 хил. лв. за
2020 г. да се увеличат на 11 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги
нарастват от 36 хил. лв. през 2020 г. на 42 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации
намаляват от 76 хил. лв. през 2020 г. на 75 хил. лв. през 2024 г. Разходите за
възнаграждения и осигуровки са в размер от 84 хил. лв. годишно през целия период на
бизнес плана. Други разходи са в размер на 5 хил. лв. годишно през целия период.
Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2020 – 2024 г.
Дружеството прогнозира общо активът да се увеличи от 1307 хил. лв. за 2020 г. до
1831 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи.
Нетекущите активи на дружеството намаляват от 1064 хил. лв. за 2020 г. на 931 хил. лв. за
2024 г., вследствие на намаляване на нетекущите материални активи в частта съоръжения.
Текущите активи на дружеството се увеличават от 243 хил. лв. за 2020 г. на 900 хил. лв. за
2024 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и паричните
средства в безсрочни депозити.
За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер
на 845 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 846 хил. лв.
за 2020 г. на 1211 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на неразпределената и
текущата печалба.
За периода на бизнес плана, „Камено-газ“ ЕООД не предвижда дългосрочни
задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 461 хил. лв. за 2020 г. на 620
хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че
паричните постъпления от основната дейност ще бъдат от търговски контрагенти и други
постъпления от основната дейност. Плащанията за основната дейност са свързани с
контрагенти за трудови възнаграждения и други. При инвестиционната дейност на
дружеството са предвидени постъпления от други, а плащанията са свързани със
дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени
постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е
видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на
всяка една година.
Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и
показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на
база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 7:
Таблица № 7
Показатели
Общо приходи от регулирана
дейност (хил. лв.)
Общо разходи от регулирана
дейност (хил. лв.)
Счетоводна печалба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициент на покритие на
дълготрайните активи със собствен
капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност
(КА/КП)
Коефициентът на финансова
автономност СК/(ДП+КП)

2020 г.

2021 г.

Прогноза
2022 г.

687

865

1027

1076

1135

679

811

924

960

1002

8
7

54
48

103
93

116
104

133
119

0,80

0,87

0,99

1,13

1,30

0,53

0,74

0,98

1,21

1,45

1,84

1,75

1,73

1,84

1,95

2023 г.

2024 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на
„Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през
периода 2020 – 2024 г. се увеличава от 0,80 за 2020 г. на 1,30 за 2024 г. Това е показател,
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че дружеството от 2022 г. ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да
инвестира в нови дълготрайни активи.
Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,53 през 2020 г. на 1,45 през
2024 г., което е показател, че дружеството от 2022 г. ще разполага със свободни оборотни
средства да обслужва текущите си задължения.
Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост
от ползване на привлечени средства е 1,84 за 2020 г. и се увеличава на 1,95 за 2024 г. Това
е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването
на задължения си през периода на бизнес плана.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние „Камено-газ“
ЕООД ще бъде много добро в края на периода на бизнес плана. Дружеството ще
притежава достатъчно собствен капитал за осъществяване на инвестиционните си
намерения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на
краткосрочните си задължения през целия период на бизнес плана.
8. Прогноза за цените на предоставяните услуги
С Решение № Ц-41 от 30.11.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени
за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти и
цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Камено за периода 2015 –
2019 г. „Камено-газ“ ЕООД не е подало заявление за утвърждаване на нови цени, тъй като
регулаторният период на цените не е изтекъл. Изготвеният бизнесът планът е с във връзка
с искането за продължаване срока на лицензията.
9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на
ценообразуващите елементи
„Камено-газ“ ЕООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, найсъществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените
на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на
стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на
устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез
цените на дългосрочната ефективност на дейността.
10. Определяне на области за повишаване на ефективността
Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството,
строителството и в маркетинга на услугата, а именно: използване на високоефективна
строителна техника; прилагане на компютърни системи за предпроектни проучвания и
проектиране; квалифициран и мотивиран персонал; създаване на организация за
оптимално използване на строителната техника; повишаване на безопасността чрез
подобряване на техниката и технологиите; рационализиране на снабдителния процес;
атрактивни рекламни кампании.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри „Камено-газ“ ЕООД ще притежава
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и
организационна структура и ще продължи да отговаря на условията за упражняване
на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ на територията на община Камено за новия срок на лицензиите.
Изказвания по т.1.:
Докладва А. Иванова. Административното производство е образувано във връзка с
подадено от „Камено-газ“ ЕООД заявление за продължаване срока на лицензиите за
разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на
територията на община Камено с 20 години. Въз основа на анализ на фактите и
обстоятелствата, съдържащи се в документите към заявлението може да се направи извод,
че дружеството ще притежава технически и финансови възможности, материални и
човешки ресурси, организационна структура и ще продължи да отговаря на условията за
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упражняване на лицензионната дейност и за новия срок на лицензиите. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 42, ал. 2 и чл. 56, ал.
1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 3 за лицензиране на
дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44 и чл. 45 от Правилника за дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната
група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание по реда на
чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т. 1, които да
бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи
„Камено-газ“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
И. Иванов каза, че прави допълнение към т.2 от проекта на решение. Откритото
заседание ще се проведе на 05.06.2019 г. от 10:00 часа.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 42,
ал. 2 и чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44 и чл.
45 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 с вх. № Е-Дк-275 от 17.05.2019 г. относно заявление от „Каменогаз“ ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен
газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 05.06.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Камено-газ“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа преписка, образувана по открито
производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от
15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, и събраните данни от проведеното
на 28.02.2018 г. открито заседание, установи следното:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) и чл. 70, ал. 2, предложение първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба №
3), с решение по Протокол № 254 от 20.12.2018 г., т. 3, във връзка с влязло в сила решение
на Окръжен съд-Шумен (ОС) за обявяване на лицензиант в несъстоятелност, Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила производство за
прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност. На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 3 копие от посоченото решение
е изпратено на синдика на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) с писмо с изх. № Е-14-08-8 от
28.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за представяне на становище по
откритото производство.
В изпълнение на чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 и на т. 4 от
решение по Протокол № 254 от 20.12.2018 г., по т. 3 на КЕВР, с писмо с изх. № Е-03-00-2
от 21.12.2018 г. по откритото производство е изискано да бъдат представени становища от
компетентните държавни и общински органи, както следва: Министерство на
енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и
Община Шумен.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 10.01.2019 г. Министерството на икономиката, чрез
дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни
ситуации“, е представило становище, в което се посочва, че на територията на община
Шумен няма предприятия с държавно участие в капитала, на които принципал е
Министерство на икономиката. Също така съгласно военновременния план на
министерството на територията на община Шумен нямат юридически лица с възложени
военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска продукция и
услуги.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 17.01.2019 г. Министерството на вътрешните работи
изразява становище, че министерството, в т.ч. и неговите структури, няма договорни
отношения с „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) и не използва услугите на същото.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 18.01.2019 г. кметът на Община Шумен уведомява
Комисията, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е било еднолично общинско акционерно
дружество, с капитал – собственост на Община Шумен. На 31.01.2014 г. между общината
и „Енергоснабдяване“ ЕООД е сключен договор за прехвърляне на собствеността върху
9 697 101 акции, с номинал по 1,00 лв. всяка, представляващи 100% от регистрирания
капитал на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). С Решение № 28 от 13.03.2014 г. на
Окръжен съд-Шумен по т.д. № 568/2011 г. топлофикационното дружество е обявено в
несъстоятелност, прекратена е дейността му, както и правомощията на управителните
органи. Със същото решение длъжникът е лишен от правото да управлява и да се
разпорежда с имуществото, а това право е предоставено на синдик. Предвид изложените
обстоятелства, Община Шумен счита, че не е уместно да изразява становище по откритата
процедура за прекратяване на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 21.01.2019 г. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството посочва, че „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД,
гр. Шумен нямат сключени договори с доставчика „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 23.01.2019 г. синдикът на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н.) посочва следното:
С Решение № 183 от 15.11.2013 г., постановено по т. д. № 586 от 2011 г. по описа
на Окръжен съд-Шумен е открито производство по несъстоятелност и обявена
неплатежоспособността на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), с начална дата на
неплатежоспособността – 01.01.2009 г., допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и
възбрана върху цялото движимо и недвижимо имущество на длъжника, на основание чл.
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630, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ).
С Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен
дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността му, прекратени са
правомощията на управителните и представителни органи и същите са лишени от правото
да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на
несъстоятелността, постановено е започване осребряване на имуществото, включено в
масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество. Решението е
влязло в законна сила.
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е преустановило реално дейността си още от
2011 г., към същата година са прекратени и трудовите правоотношения с работници и
служители на дружеството. Още от 2011 г. дружеството не осъществява дейностите, за
които са издадени лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на
територия в град Шумен и лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за производство на
електрическа и топлинна енергия. Срокът на двете лицензии изтича на 15.11.2020 г.
Същевременно масата на несъстоятелността на дружеството включва обекти имущество, които по същността си могат да бъдат използвани за осъществяване на
дейност по пренос на топлинна енергия, както и за производство на електрическа и
топлинна енергия. Тези обекти са оценени от лицензиран оценител, но спрямо същите
няма предприети действия по продажбата им по реда на ТЗ. В тази връзка синдикът на
дружеството е отправил искане до Комисията за даване на указания следва ли при
предприемане на действия по продажба на имущество – обекти от масата на
несъстоятелността, които могат да бъдат използвани за осъществяване на дейност по
пренос на топлинна енергия, както и за производство на електрическа и топлинна енергия,
освен разрешение от съда по несъстоятелността, да бъде отправяно искане за даване на
разрешение за разпореждане с такива активи и до Комисията, по реда на чл. 53, ал. 1 от
ЗЕ, в случай, че е изтекъл срокът на издадените лицензии, респективно решението за
обявяване в несъстоятелност е влязло в сила и се приложи чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ, като
Комисията с решение прекрати предсрочно лицензиите.
С оглед гореизложеното, синдикът оставя на преценката на Комисията вземане на
решение за предсрочно прекратяване на лицензиите, издадени на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н.).
С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 25.01.2019 г. Министерството на енергетиката не
възразява срещу откритото производство за прекратяване на лицензиите на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). Посочва се, че повече от 5 (пет) години
топлофикационното дружество не е осъществявало дейности по двете лицензии.
С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 04.02.2019 г. Министерството на отбраната уведомява
Комисията, че прекратяването на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) няма да
доведе до нарушаване и промяна на ежедневните дейности в структурите, свързани със
сигурността и отбраната на страната в обсега на област Шумен.
Горните факти и обстоятелства са анализирани в доклад с вх. № Е-Дк-128 от
18.02.2019 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 28 от 21.02.2019
г., т. 3 и е публикуван на интернет страницата на Комисията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 28.02.2019 г. е
проведено открито заседание за разглеждане на Доклада, за което синдикът на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е поканен с писмо с изх. № Е-14-08-8 от 21.02.2019 г.,
но същият не е взел участие.
На откритото заседание е присъствал г-н Валентин Маламов, като представител на
„Енергоснабдяване“ ООД, което дружество е едноличен собственик на капитала на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). В изразено устно становище, г-н Маламов е посочил,
че са налице съдебни дела по отношение на обявяването в несъстоятелност на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), като е изложил твърдения за наличие на две
противоречиви съдебни решения за обявяване на дружеството в несъстоятелност – едно от
2014 г., което посочва, че е в полза на собственика на капитала на дружеството, и второ от
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2018 г., за което има подадена молба за отмяна във Върховен касационен съд на
Република България (ВКС.) Според г-н Маламов няма влязло в сила решение за обявяване
на „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност, в тази връзка счита, че КЕВР
неправилно е открила производство за прекратяване на лицензиите. Изразява становище,
че е неправомерно да се отнемат лицензиите на дружеството, при положение, че ВКС още
не се е произнесъл. Прави искане за прекратяване, алтернативно за спиране на откритото
производство за прекратяване на издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.)
лицензии.
Изложените от г-н Маламов обстоятелства на откритото заседание са описани в
писмо с вх. № Е-11ИН-00-100 от 25.02.2019 г., подадено от г-н Димитър Димитров, като
изпълнителен директор на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) и като управител на
„Енергоснабдяване“ ООД, и от г-н Валентин Маламов, като управител на
„Енергоснабдяване“ ООД. В писмото отново се застъпва становище за наличие на две
влезли в сила противоположни съдебни решения за несъстоятелността на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД (н), а именно: Решение № 211 от 16.07.2014 г. по т.д. №301/2014 г. на
Апелативен съд - Варна, отменящо изцяло Решение № 28 от 13.03.2014 г. по т.д.
№586/2011 г. на Шуменски окръжен съд, за обявяване в несъстоятелност на
„Топлофикация Шумен” ЕАД, и Решение № 92 от 24.07.2015г. по т.д. №586/2011г. на
Окръжен съд - Шумен за обявяване в несъстоятелност на „Топлофикация Шумен” ЕАД.
Предвид твърдяното противоречие се посочва, че е подадена молба във ВКС за отмяна на
Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. №586/2011г. на Окръжен съд - Шумен за обявяване
в несъстоятелност на „Топлофикация Шумен” ЕАД поради противоречието му с Решение
№ 211 от 16.07.2014 г. по т.д. № 301/2014 г. на Апелативен съд – Варна. В тази връзка се
иска спиране на откритото в КЕВР производство за прекратяване на издадените на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност лицензии.
След откритото заседание, в КЕВР са постъпили многобройни писма от г-н
Димитров и г-н Маламов, адресирани до различни институции в Република България, в
т.ч. Върховен административен съд, Върховен касационен съд, Прокуратурата на
Република България и др.
Към писмата е приложено Решение № 380 от 28.01.2019 г. на ВКС, Второ
отделение, Търговска колегия по т.д. № 2171/2018 г., видно от което ВКС се е произнесъл
по молбата на „Топлофикация Шумен” ЕАД (н), представлявано от изпълнителния
директор Димитър Димитров, за отмяна на Решение на Шуменския окръжен съд № 92 от
24.07.2015 г., по т.д.№ 586/2011 г., като е оставил молбата без уважение, като
неоснователна.
Приложено е и Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г., на заместник председателя
на ВКС и председател на Търговска колегия на ВКС, постановено по преписка с вх. №
1183 от 01.02.2019 г., с което съдът е отказал да образува търговско дело по описа на ТК
на ВКС по молба с вх. № 981 от 31.01.2019 г., с посочено правно основание чл. 303, ал. 1,
т. 1 от ГПК от „Топлофикация Шумен“ ЕАД и „Енергоснабдяване“ ООД за отмяна на
Решение № 380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171/2018 г. на II т.о., постановено по реда на
чл. 303, ал. 1, т. 4 от ГПК.
Предвид приложените съдебни актове, с писмо на КЕВР с изх. № Е-08-00-8 от
12.03.2019 г. от Върховния касационен съд на Република България е поискана
информация относно етапа на съдебното производство по обжалване на Разпореждане №
17 от 01.02.2019 г., по преписка с вх. № 1183 от 01.02.2019 г., както и изясняване на факта
постановен ли е краен съдебен акт и образувано ли е съдебно производство за отмяна на
Решение № 380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171 от 2018 г. на II т.о.
В отговор е постъпило писмо с вх. № Е-08-00-11 от 19.03.2019 г. на ВКС, в което е
посочено, че с Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г. по преписка вх. № 1183 от 01.02.2019 г.
е отказано образуването на търговско дело, като разпореждането подлежи на обжалване в
частно производство, което се очаква да приключи през м. април 2019 г. Към писмото е
приложено незаверено копие от разпореждането.
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Във връзка с представената информация е извършена служебна справка на
интернет страницата на ВКС, при която е установено, че с Определение № 159 от
03.04.2019 г., ВКС, Търговска колегия, първо отделение е оставил без уважение частната
жалба на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) и „Енергоснабдяване“ ООД против
Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г. по преписка вх. № 1183 от 01.02.2019 г., образувана
по повод молба вх. № 981 от 31.01.2019 г., с която „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) и
„Енергоснабдяване“ ООД са претендирали отмяна, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 от
ГПК, на влязло в сила Решение № 380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171/2018 г. на ІІ т.о. на
ВКС, постановено по реда на Глава ХХІV на ГПК. В определението е посочено, че същото
не подлежи на обжалване.
С писмо с вх. № Е-14-08-4 от 23.04.2019 г. синдикът на „Топлофикация Шумен“
ЕАД (н) е изразил подробно становище за неоснователност на изложените на проведеното
открито заседание от г-н Маламов твърдения.
Предвид гореизложеното и след запознаване със съдържанието на постановените
съдебни актове на ВКС се установява, че изложените от г-н Димитров и г-н Маламов
твърдения за наличие противоречиви съдебни решения за обявяване на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД в несъстоятелност и свързаното с тези твърдения искане за отмяна на
влязлото в сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОСШумен, с което „Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност, са били
предмет на проверка от Върховния касационен съд на Република България, като същите са
отхвърлени като неоснователни, за което подробни мотиви са изложени в Решение №
380 от 28.01.2019 г., постановено от ВКС, Второ отделение, Търговска колегия по т.д.
№ 2171/2018 г. С краен съдебен акт - Определение № 159 от 03.04.2019 г., ВКС, Търговска
колегия, първо отделение, е приключило и провелото се частно съдебно производство по
искането за отмяна на постановеното Решение № 380 от 28.01.2019 г., постановено от
ВКС, Второ отделение, Търговска колегия по т.д. № 2171/2018 г.
Предвид горното се установява, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в
несъстоятелност с влязло в сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по
описа на ОС-Шумен, което не е отменено, и е основание за образуваното пред КЕВР
административно производство за прекратяване на издадените на дружеството лицензии.
По отношение исканията за спиране на административното производство,
направени от г-н Димитър Димитров, като изпълнителен директор на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД (н.), и от г-н Димитров и г-н Маламов, като представители на
„Енергоснабдяване“ ООД, следва да се посочи, че същите са недопустими за разглеждане
по следните съображения: Административното производство за прекратяване на лицензия
№ Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна
енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, е открито на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2,
предложение първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3, във връзка с влязло в
сила Решение № 92 от 24.07.2015 г. на Окръжен съд-Шумен, по търговско дело № 586 от
2011 г. за обявяване на „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност. Страна в
откритото административно производство пред Комисията е обявеният в несъстоятелност
лицензиант - „Топлофикация Шумен“ ЕАД. С решението за обявяване в несъстоятелност
са прекратени правомощията на управителните органи на „Топлофикация Шумен“ ЕАД на
основание чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон (ТЗ). Законен представител на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е назначеният синдик, който по силата на чл. 658 от ТЗ
представлява дружеството и управлява текущите му дела. В тази връзка направените от гн Димитър Димитров, като изпълнителен директор на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), и
от г-н Димитров и г-н Маламов, като представители на „Енергоснабдяване“ ООД, искания
в производството са недопустими.
Независимо от горното, доколкото за наличие на предпоставки за спиране на
административното производство КЕВР следи служебно, е извършена проверка, при
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която е установено, че не са налице предпоставки за спиране. Доколкото в ЗЕ и в Наредба
№ 3 не са уредени случаите, в които КЕВР следва да спре образуваното административно
производство за прекратяване на издадена лицензия, на основание чл. 13, ал. 8 от ЗЕ
субсидиарно приложение следва да намери чл. 54, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). Посочената норма дава възможност на административния орган да спре
производството в изрично предвидени хипотези и то само при наличие на необходимите
предпоставки за извършване на това процесуално действие. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от
АПК административният орган спира производството при наличието на друго
административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане
преди неговото приключване. В случая не е налице визираната в закона хипотеза – висящо
съдебно производство, обуславящо крайния акт на КЕВР. Производство за прекратяване
на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на
топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н) е открито на основание
чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3, във връзка с влязлото в сила
Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен, с което
„Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност, като провелото се съдебно
производство пред ВКС за отмяна на цитирания съдебен акт е приключило, с окончателно
решение на ВКС. Предвид изложеното не са налице предпоставки за спиране на откритото
производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от
15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация
Шумен“ ЕАД (н).
Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото
производство за прекратяване на издадените лицензии се установи следното:
„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище
и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“
№ 62А, е титуляр на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години.
С Решение № 92 от 24.07.2015 г. на Окръжен съд-Шумен по търговско дело № 586
от 2011 г. „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението
е влязло в законна сила на 21.06.2018 г. Във връзка с влязлото в сила съдебно решение
за обявяване на лицензианта в несъстоятелност, по инициатива на КЕВР е открито
производство за прекратяване на издадените лицензии. В изпълнение на чл. 74, ал. 1 от
Наредба № 3 КЕВР следва служебно да провери дали прекратяването на лицензионната
дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с
електрическа или топлинна енергия или природен газ или може да възникне опасност за
националната сигурност и обществения ред.
Предвид това, че топлофикационното дружество е с прекратена дейност, няма
битови и стопански клиенти и на практика не изпълнява лицензионни дейности от 2011 г.,
може да бъде обоснован извод, че не са налице обстоятелства, които да доведат до
нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа и топлинна енергия на клиенти
на дружеството, както и до възникване на опасност за националната сигурност и
обществения ред при прекратяване на издадените лицензии. Също така заинтересованите
държавни и общински органи не са възразили срещу производството по прекратяване на
издадените лицензии на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, а синдикът на
дружеството оставя преценката за прекратяването на лицензиите на Комисията.
Предвид горното, издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност,
лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на
топлинна енергия могат да бъдат прекратени на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71,
ал. 1, т. 5 от Наредба № 3.
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Доколкото, в случая не са налице обстоятелствата по чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3,
КЕВР не следва да определя срок, в който лицензиантът е задължен да прехвърли на трето
лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което
осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост, както и срок, в който
лицензиантът е задължен да представи в комисията искане за разрешаване на сделката на
разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ.
По отношение на искането на синдика, КЕВР да даде указания относно това дали
при продажба на имущество – обект от масата на несъстоятелността, което може да бъде
използвано за осъществяване на дейност по пренос на топлинна енергия и за производство
на електрическа и топлинна енергия, следва да бъде поискано разрешение от Комисията за
разпореждане, по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, е необходимо да се има предвид, че след
прекратяване на лицензиите, имуществото на дружеството ще излезе от обхвата на
лицензионния режим, респективно за него няма да се прилагат специалните норми на ЗЕ.
Изказвания по т.2.:
Докладва Р. Наков. По време на откритото заседание, проведено на 28.02.2019 г., на
което не е присъствал представител на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), са присъствали
г-н Валентин Маламов и г-н Димитър Димитров – представители на едноличния
собственик на капитала на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). Те са изразили устно своето
становище и са изложили мнение за наличие на две противоречиви съдебни решения за
обявяване на дружеството в несъстоятелност: едното от 2014 г., а другото от 2018 г.
Според г-н Маламов няма влязло в сила решение за обявяване на „Топлофикация Шумен“
ЕАД в несъстоятелност и в тази връзка счита, че Комисията неправилно е открила
производство за прекратяване на лицензиите. Изразява становище, че е неправомерно да
се отнемат лицензиите на дружеството, при положение, че ВКС още не се е произнесъл.
Прави искане за прекратяване, алтернативно за спиране на откритото производство за
прекратяване на лицензиите. След проведеното открито заседание в Комисията са
постъпили многобройни писма от г-н Димитров и г-н Маламов, които са адресирани до
различни институции в Република България, в това число и до Върховен административен
съд, Върховен касационен съд, Прокуратура на Р България и др. Исканията на двамата не
са уважени и молбите са определени като неоснователни. ВАС е отказал да образува
търговско дело, с което да отмени постановените решения за обявяване на дружеството в
несъстоятелност. Със същия резултат са и останалите молби на представителите на
„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). От страна на КЕВР е направено искане до Върховен
касационен съд, с което е изискана информация относно етапа на съдебното производство
по обжалване на Разпореждане № 17 от 01.02.2019 г. Поискано е изясняване на фактите
относно крайния съдебен акт и информация дали е образувано съдебно производство за
отмяна на Решение № 380 от 28.01.2019 г. по т.д. № 2171 от 2018 г. на II т.о. В отговора на
ВКС е посочено, че е отказано образуването на търговско дело, като разпореждането
подлежи на обжалване в частно производство, което се очаква да приключи през м. април
2019 г. След извършена служебна справка на интернет страницата на ВКС, е установено,
че с Определение № 159 от 03.04.2019 г., ВКС, Търговска колегия, първо отделение, е
оставил без уважение частната жалба на Димитър Димитров и Валентин Маламов. След
всичко изложено в проекта на решение, може да се направи извод и заключение, че с
Решение № 92 от 24.07.2015 г., по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен,
„Топлофикация Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност. Решението е влязло в законна
сила на 21.06.2018 г. Топлофикационното дружество е с прекратена дейност, няма битови
и стопански клиенти. На практика не изпълнява лицензионната си дейност от 2011 г. Не са
налице други обстоятелства, които да доведат до нарушаване на снабдяването с
електрическа и топлинна енергия на клиенти на дружеството, както и до възникване на
опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на издадените
лицензии. Заинтересованите държавни и общински органи не са възразили срещу
производството по прекратяване на издадените лицензии, а синдикът на дружеството
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оставя преценката за прекратяването на Комисията. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и чл.
70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
1. Да прекрати лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за
дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен,
гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1,
т. 4 от Закона за енергетиката и чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3
от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Прекратява лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище и адрес на управление: област Шумен,
община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа искане с вх. № Е-13-15-3 от 19.03.2019 г.,
изменено със заявление с вх. № Е-ЗЛР–Р-19 от 03.05.2019 г. за издаване на
разрешение за извършване на разпореждане на
незавършени обекти на
строителството или с имуществото, с което се осъществява дейността по издадена
лицензия, подадени от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
писмо с вх. № Е-13-15-3 от 19.03.2019 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД съдържащо искане на
основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за съгласие от КЕВР за
отделяне на съществена част от активите на търговското предприятие с цел учредяване на
ново еднолично акционерно дружество с наименование „Пристанище ТЕЦ Езерово“, в
което ще се апортира имущество на съществуващото пристанище, като част от активите
на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Към писмото е приложена справка от инвентарна книга на
дълготрайните материални активи на Пристанищен терминал към 31.12.2018 г. С оглед
изясняване на факти и обстоятелства по направеното искане с писмо с изх. № Е-13-15-3 от
23.04.2019 г. на КЕВР от дружеството е изискана допълнителна информация в случай, че
същото предвижда да се преобразува чрез отделяне на еднолично търговско дружество по
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смисъла на чл. 262г от Търговския закон (ТЗ). В тази връзка, със заявление с вх. № Е-ЗЛРР-19 от 03.05.2019 г. „ТЕЦ Варна“ ЕАД е изменило искането си и е поискало издаване на
разрешение за извършване на разпореждане с имуществото, с което се осъществява
дейността по издадената лицензия, на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЕ. Към подаденото
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 03.05.2019 г. дружеството е приложило следните
документи: копие на Решение № 51-Н0-И0-А2-ТГ1/2018 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околна среда за актуализация на Комплексно разрешително (КР)
№ 51/2005 г. на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, издадено от Министерството на околната среда и
водите (МОСВ); копие на Договор № 502-2013 от 02.02.2018 г. за доставка на природен
газ, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД; копие на Споразумение от 03.09.2018 г. към Договор №
502-2013 от 02.02.2018 г. за доставка на природен газ, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД; копие
на Договор № 502-191 от 31.08.2018 г. Договор № 502-191 от 31.08.2018 г. за доставка на
природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД;
описание на обектите – предмет на сделката; документ за платена такса за разглеждане на
заявлението. „ТЕЦ Варна“ ЕАД е представило с вх. № Е-ЗЛР-Р-19#1 от 20.05.2019 г.
актуализирано приложение към подаденото заявление с описание на обектите – предмет
на сделката, както и актуализирана справка от инвентарна книга на дълготрайните
материални активи на Пристанищен терминал към 31.03.2019 г. За проучване на
обстоятелствата е сформирана работна група със Заповед № З-Е-59 от 09.04.2019 г. на
председателя на КЕВР, изменена със Заповед № З-Е-90 от 16.05.2019 г.
Във връзка с направеното искане за издаване на разрешение за разпореждане с
имущество, „ТЕЦ Варна“ ЕАД е изложило, че предвижда да прехвърли дълготрайни
материални активи, описани в извлечение от инвентарната книга от съществуващото
пристанище чрез апортна (непарична) вноска и да учреди ново еднолично акционерно
дружество с размер на капитала, равен на стойността на оценката на посочените активи,
изготвена от три вещи лица, съгласно чл. 72, ал. 2 и сл. от ТЗ. В тази връзка, дружеството
е посочило, че не се предвижда прехвърляне на права, задължения, лицензии, сертификати
и др., което е част от фактическия състав на преобразуване чрез отделяне по смисъла на
чл. 262 г. от ТЗ. „ТЕЦ Варна“ ЕАД е посочило, че в случая, при апортирането на
конкретния дълготраен материален актив, дружеството предвижда да прехвърли правото
на собственост върху същия, като бъде отписан от баланса му и се трансформира в
инвестиция в дружеството, в което се апортира.
„ТЕЦ Варна“ ЕАД е обосновало искането си с аргументи, че активите, които ще
бъдат прехвърлени не са свързани с осъществяването на лицензионната му дейност и
дружеството ще запази основния си предмет на дейност – „производство на електрическа
енергия“, издадената лицензия за тази дейност, както и основния си капитал. В тази
връзка, „ТЕЦ Варна“ ЕАД е заявило, че не се предвижда новото дружество да произвежда
електрическа енергия, а да осъществява пристанищни услуги.
На следващо място „ТЕЦ Варна“ ЕАД е посочило, че по отношение на извършване
на лицензионната дейност, е необходимо да бъде отчетено следното: Съгласно издадената
на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство
на електрическа енергия“, изменена с Решение № И1-Л-086 от 05.09.2017 г. на КЕВР,
централата разполага с три енергийни блока (блокове № 4, 5 и 6) с обща инсталирана
мощност 630 MW, изградени и въведени в експлоатация в периода 1977 г. - 1979 г. и
проектирани да работят с основно гориво въглища и природен газ, а като гориво за
разпалване се използва мазут. Съгласно КР № 51/2005 г., издадено от МОСВ, на „ТЕЦ
Варна“ ЕАД е разрешено като основно гориво използването на въглища, а природният газ
и мазут са използвани за разпалване на котлите. Доставката и съхранението на въглищата,
необходими за работата на централата са извършвани чрез пристанището на централата в
с. Езерово, което разполага с три корабни места, шест пристанищни крана за разтоварване
на въглища, транзитен и основен склад за въглища и естакади с транспортни ленти за
транспортиране на въглищата от пристанището към горивните инсталации. В района на
пристанището е обособено мазутно стопанство с три резервоара за съхранение на мазут и
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мазутно разтоварище на железопътни и автомобилни цистерни. Поради завишаване на
екологичните изисквания по отношение на емисиите на вредни вещества в атмосферния
въздух, изпускани с димните газове от котлите, „ТЕЦ Варна” ЕАД е следвало да изпълни
програма по тяхната екологизация в периода 2012 – 2014 г. с цел да бъдат постигнати
емисионните ограничения за големи горивни инсталации. Поради факта, че тази програма
не е реализирана, блокове № 4, 5 и 6 са спрени от експлоатация и към 01.01.2015 г. „ТЕЦ
Варна” ЕАД временно е преустановило своята производствена дейност. След
придобиването на капитала на „ТЕЦ Варна” ЕАД от „Сигда“ ООД в края на 2017 г. е взето
решение за възстановяване експлоатацията на блокове № 4, 5 и 6 чрез промяна на
горивната база, а именно - преминаване на работа само с гориво природен газ, с което да
бъде постигнато съответствие с екологичните изисквания. В тази връзка, с Решение № 51Н0-И0-А2-ТГ1/2018 г. на МОСВ е актуализирано КР № 51/2005 г., издадено на „ТЕЦ
Варна“ ЕАД, съгласно което горивните инсталации на централата могат да използват като
гориво единствено природен газ (Условие 8.3.1.2). Съоръженията за съхранение и
транспортиране на въглища и мазут са изведени от експлоатация, като в бъдеще няма да
бъдат използвани за нуждите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, мазутните резервоари и мазутното
разтоварище са почистени, както и транзитния и основния склад за въглища. В
съответствие с Условие 16.7 от КР № 51/2005 г., издадено на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са
изведени от експлоатация съоръженията на транспортните ленти за въглища.
„ТЕЦ Варна“ ЕАД е заявило, че към момента в района на пристанището на
електрическата централа в с. Езерово, който се предвижда да бъде отделен от активите на
дружеството, няма съоръжения или обекти, които да са свързани с дейността на
инсталациите за производство на електрическа енергия, както и че в бъдеще не се
предвижда експлоатация на блоковете на централата на гориво въглища.
„ТЕЦ Варна“ ЕАД е поискало разрешение за разпореждане във връзка с
имущество, посочено в приложение 5.6. от заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 03.05.2019 г.,
изменено с вх. № Е-ЗЛР-Р-19#1 от 20.05.2019 г. и съдържащо се в справка от инвентарна
книга на дълготрайните материални активи на Пристанищен терминал към 31.03.2019 г.,
както следва:
1. Поземлен имот с инвентарен №1123;
2. Поземлен имот с инвентарен №1124;
3. Поземлен имот с инвентарен № 91213;
4. Поземлен имот с инвентарен № 91268;
5. Поземлен имот с инвентарен № 1122;
6. Сграда с инвентарен № 16;
7. Сграда с инвентарен № 30;
8. Сграда с инвентарен № 48;
9. Сграда с инвентарен № 49;
10.Сграда с инвентарен № 91312;
11. Сграда с инвентарен №6;
12. Сграда с инвентарен №7;
13. Сграда с инвентарен № 91214;
14. Сграда с инвентарен № 91215;
15.Сграда с инвентарен № 91255;
16. Сграда с инвентарен № 91256
17. Сграда с инвентарен № 91257
18. Сграда административна сграда с инвентарен № 50, ведно с реконструкция от
31.05.2008 г. с инвентарен № 9 и реконструкция от 31.01.2019 г. с инвентарен № 91302;
19. Сграда с инвентарен № 91041, ведно с реконструкция от 31.01.2019 г. с
инвентарен № 91301;
20.Сграда с инвентарен № 64
21. Сграда с инвентарен № 66
22.Сграда с инвентарен № 67
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23. Сграда с инвентарен № 1296;
24. Сграда с инвентарен № 1297;
25. Кабелни канали (кей механичен) с инвентарен № 2017;
26. Помпа на KSB А65/5А-06.1.20.63 SP, с инвентарен № 214;
27. Центробежна подаваща помпа за мазут, с инвентарен № 235;
28. Центробежна разтоварваща помпа за мазут, с инвентарен № 246;
29. Центробежна разтоварваща помпа за мазут, с инвентарен № 247;
30. Помпа центробежна за мазут, с инвентарен № 3013;
31. Трифазен трансформатор с медни намотки с инвентарен № 3056;
32. Трифазен трансформатор с медни намотки, с инвентарен № 3057;
33. Трифазен трансформатор с медни намотки, с инвентарен № 3058
34. Трифазен трансформатор с медни намотки с инвентарен № 3059;
35. Трансформатор ТМ-1000 С М с инвентарен № 3060;
36. Трансформатор ТМ-400 с инвентарен № 3061;
37. Трансформатор ТМ-400 с инвентарен № 3062;
38. Трансформатор TM-560 СМ ДО 560, с инвентарен № 3063;
39. Помпа минерално масло тип КС-50-110, с инвентарен № 3419;
40. Помпа минерално масло тип КС-50-110, с инвентарен № 3420;
41. Колонка за дизелово гориво, с инвентарен № 1074;
42. Прист.порт. грайф. кран 5 „Famak“, с инвентарен № 42298, ведно с реконстр.
прист. порт. грайф.кран с инвентарен № 90931 и рек. механизъм на въртене на
прист.порт.кран с инвентарен № 17;
43. Пристанищен портален грайферен кран № 6 „FAMAK“, с инвентарен № 4673,
ведно с ведно с реконстр. прист. порт. кран с инвентарен № 90945;
44. Електрически кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 42293, ведно с реконст. ел.
кран „Атлант“ 40Т с инвентарен № 90932;
45. Електрически кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 42295; ведно с реконст. ел.
кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 90933;
46. Електрически кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 42296, ведно с реконст. ел.
кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 90934;
47. Електрически кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 42297, ведно с реконст. ел.
кран „Атлант“ 40Т, с инвентарен № 90943;
48. Мостов кран 12.5 тона работилница булдозери, с инвентарен № 40358, ведно с
рек.мостов кран 12.5 тона с инвентарен № 14;
49. Мостов телферен кран 3.2 тона работилница булдозери инвентарен № 40441,
ведно с рек. мостов телферен кран 3.2 тона, с инвентарен № 16;
50. Струг винтонарезен универсален С-5М, с инвентарен № 40053;
51. Струг винтонарезен С 11МТ, с инвентарен № 40059;
52. Кран портален, с инвентарен № 40211;
53. Магнитен подем, с инвентарен № 40266;
54. Електрически телфер 3.2 тона 035ПС093, с инвентарен № 40357;
55. Електрически телфер 3.2 тона 035ПС092, с инвентарен № 40439
56. Електрически телфер 5 ТОНА 035ПС090, с инвентарен № 40443;
57. Електрически телфер 1 ТОН 035ПС088, с инвентарен № 40681;
58. Лентова везна ЗА, с инвентарен № 1250;
59. Лентова везна ЗБ, с инвентарен № 1251;
60. Електрическо табло трифазно мобилно с електромер и консумация 400 А, с
инвентарен № 91299;
61. Електрическо табло трифазно мобилно с електромер и консумация 400 А
инвентарен № 91300;
62. Основен склад пристанище (открит), с инвентарен № 1013;
63. Ограда мазутно стопанство, с инвентарен № 1031;
64. Ограда ацетиленова станция, с инвентарен № 1032;
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65. Ограда ГТЦ склад капитално строителство, с инвентарен № 1033;
66. ЖП линии, с инвентарен № 1048;
67. Естакада 3-ТИ ленти, с инвентарен № 1003;
68. Кейова стена X 3, с инвентарен № 11100; в сметка 20410000 съоръжения
69. Разширение пристанище 3-то кейово място, с инвентарен № 11101;
70. Подкранови пътища, с инвентарен № 11102;
71. Тръбопровод питеен пожарен, с инвентарен № 11103;
72. Дъждовна канализация, с инвентарен № 11104;
73. Мазутно стопанство, с инвентарен № 40151;
74. Аспирационна уредба на пресипни възли 2/3, с инвентарен № 68;
75. Мрежи сгъстен въздух, с инвентарен № 14;
76. Метален навес над мазутно разтоварище на жп цистерни, с инвентарен № 8;
77. Сепаратор за пречистване на отпадни води, с инвентарен № 1014, ведно с
реконструкция сепаратор за преч.отп.води с инвентарен № 91046;
78. Околовръстен път пристанище, с инвентарен № 1087, ведно с реконструкция
околовръстен път пристанище с инвентарен № 81;
79. Електрокар 1, с инвентарен № 50030;
80. Мини товарач „Бобкат“, с инвентарен № 40632;
81. Челен товарач\кофачна „CASE“, с инвентарен № 75419;
82. Челен товарач\кофачна „CASE“, с инвентарен № 75420;
83. Електрокар 13, с инвентарен № 500102;
84. Челен товарач 515 Е „DRESSTA“, с инвентарен № 45;
85. Електрокар 14, с инвентарен № 50;
86. Електроповдигач ЗТ ЕВ 735,33 с акумулаторна батерия, с инвентарен № 5;
87. Челен товарач „Камацу“, с инвентарен № 57;
88. Ножичен високоповдигач, с инвентарен № 63;
89. Товарач миничелен S 330 „Бобкат“, с инвентарен № 72;
90. Товарач миничелен S 330 „Бобкат” , с инвентарен № 73;
91. Шкода Октавия комби с рег. номер В 64-92 КМ, с инвентарен № 50;
92. Товарен автомобил Мазда ЦХ5 с регистрационен номер В 3949 НМ, с
инвентарен № 91267;
93. Бойлер2.5МЗ, с инвентарен № 40351;
94. Бойлер2.5МЗ, с инвентарен № 40352;
95. Контейнер 240 X 240 (охрана), с инвентарен № 91209;
96. Система за видеонаблюдение, с инвентарен № 91298.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване е установено следното:
„ТЕЦ Варна“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността
„производство на електрическа енергия“ за срок от 20 (двадесет) години.
Заявителят е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при
Министерство на правосъдието, с ЕИК 103551629, седалище и адрес на управление:
Република България, област Варна, община Белослав, с. Езерово. Едноличен собственик
на капитала е „Сигда“ ООД, с ЕИК 10397796. Дружеството се представлява от
изпълнителния директор Данаил Стоянов Папазов.
Съгласно т. 5.6.1. и т. 5.6.2. от лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. разпореждането
с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, не може да нарушава
правата на клиентите, както и сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството
на произведената електрическа и топлинна енергия, като лицензиантът може да извършва
такова разпореждане само след разрешение на Комисията по ред и условия, определени в
ЗЕ, Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и
решението на Комисията.
Според чл. 53, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 89, ал. 1 от НЛДЕ разпореждане с
имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в
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неговата цялост след разрешение на Комисията. В тази връзка, на основание чл. 90, ал. 3
от НЛДЕ, Комисията следва да извърши преценка дали искането за извършване на
сделката на разпореждане съответства на изискванията за изпълнение на лицензионната
дейност на дружеството и отговаря на условията за даване на съответното разрешение.
Тази преценка се обосновава от извършен анализ относно техническите изисквания за
извършване на дейността „производство на електрическа енергия”, а именно:
С Решение № И1-Л-086 от 05.09.2017 г. на КЕВР е издадено разрешение на „ТЕЦ
Варна“ ЕАД да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3 в ТЕЦ „Варна“ и е
изменена издадената на „ТЕЦ Варна“ ЕАД лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. в частта
на Приложение № 1 „Генплан на централата и списък на електропроизводствените
съоръжения в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните
съоръжения - технически и експлоатационни характеристики“, като инсталираната
електрическа мощност е намалена от 1 260 MW на 630 MW.
Основните съоръжения в оставащите блокове № 4, 5 и 6 са следните:
1. Енергийни парогенератори – три броя парогенератори тип ТПЕ-212 със
следните технически характеристики: номинално паропроизводство 670 t/h, температура
на прегрята пара 545°С, налягане на прегрятата пара 14 MPa, температура на питателна
вода 243°С, проектното гориво е антрацитни въглища.
2. Турбогенератори (ТГ):
- три броя турбини тип К-210-130-3, кондензационни, трицилиндрови, едновалови с
един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на
подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите са използва вода от
Варненското езеро по отворена схема. Параметрите на турбините са: електрическа
мощност 210 MWе, разход на пара на вход – 620 t/h, налягане на парата на вход – 12,75
MPa, температура на вход 540 0С;
- три броя електрически генератори тип ТВВ-200-2А/2 с номинално генераторно
напрежение 15,75 kV.
Според Решение № 51-Н0-И0-А2-ТГ1/2018 г. на МОСВ, което актуализира КР №
51/2005 г., „ТЕЦ Варна“ ЕАД може да експлоатира горивна инсталация за производство
на електрическа енергия с обща номинална топлинна мощност 1 791 MW, включваща
котли № 4, 5 и 6, и електролизна инсталация за производство на водород. Съгласно
Условие 3.4. от актуализираното КР № 51/2005 г., на „ТЕЦ Варна“ ЕАД се разрешава
замяна на горивото на Горивна инсталация за производство на електрическа енергия от
черни въглища на природен газ. В съответствие с Условие 3.5.1. от КР № 51/2005 г., в
срок до 01.08.2021 г. за котел № 4 следва да се извърши реконструкция на газовата
горивна уредба чрез монтиране на горелки с ниски емисии на азотни оксиди и поетапно
подаване на въздух в пещната камера, уплътняване стените на пещната камера, потискане
образуването на азотни оксиди с подходящо подаване на обработени димни
(рециркулиращи) газове в горивната камера, повишаване на електрическата мощност на
блока от 210 MW на 227 MW чрез реконструкция на турбината при запазване на
топлинната мощност на котела. Аналогични са предписанията и за котел № 5 и котел № 6,
като сроковете за изпълнение са съответно до 01.01.2021 г. и 01.08.2020 г. Видно от
Условие 8.3.1.2 „Горива“ от актуализираното КР № 51/2005 г., горивните инсталации на
централата могат да използват като гориво единствено природен газ. В тази връзка е
сключен с „Булгаргаз“ ЕАД Договор № 502-191 от 31.08.2018 г. за доставка на природен
газ на изходен пункт на газопреносната мрежа.
„ТЕЦ Варна“ ЕАД е представило инвентарна книга на Дълготрайните материални
активи (ДМА) на пристанищен терминал към 31.03.2019 г., които подлежат на апортиране.
Съгласно инвентарната книга общата отчетна стойност на ДМА е 24 554 428,81 (двадесет и
четири милиона петстотин петдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева и
81 ст.) лв., общо амортизации – 12 335 539,01 (дванадесет милиона триста тридесет и пет
хиляди петстотин тридесет и девет лева и 01 ст.) лева, обща стойност на извършена
обезценка – 801 980,70 (осемстотин и една хиляди деветстотин и осемдесет лева и 70 ст.)
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лева и обща балансова стойност 11 416 909,10 (единадесет милиона четиристотин и
шестнадесет хиляди деветстотин и девет лева и 10 ст.) лева. В инвентарната книга е
посочена и стойност на преоценъчен резерв по отделните активи на обща стойност
6 662 828,78 (шест милиона шестстотин шестдесет и две хиляди осемстотин двадесет и
осем лева и 78 ст.) лева.
В допълнение към горното, видно от одобреното с Решение № И1-Л-086 от
05.09.2017 г. на КЕВР актуализирано Приложение № 1 към лицензия № Л-086-01 от
21.02.2001 г. - „Генплан на централата и списък на електропроизводствените съоръжения
в ТЕЦ Варна - производствени единици (блокове) и спомагателните съоръжения технически и експлоатационни характеристики“, същото не съдържа посочените по-горе
дълготрайни материални активи, с които „ТЕЦ Варна“ ЕАД предвижда да се разпореди.
Предвид горните аргументи, Комисията приема, че към момента и за в бъдеще тези
дълготрайни материални активи технически и технологично не са свързани с
производството на електрическа енергия от ТЕЦ „Варна“, както и не са част от
енергийния обект, поради което не съставляват имуществото, с което се осъществява
лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“. Следователно,
отделянето на това имущество от активите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД чрез апортиране на
същото в капитала на друго дружество няма да доведе до нарушаване на условията на
издадената на дружеството лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за осъществяване на
дейността „производство на електрическа енергия“.
Изказвания по т.3.:
Докладва Е. Маринова. „ТЕЦ Варна“ ЕАД е направило искане към Комисията с
писмо от 19.03.2019 г. за даване на съгласие за отделяне на съществена част от активите
на търговското предприятие с цел учредяване на ново еднолично акционерно дружество с
наименование „Пристанище ТЕЦ Езерово“, в което да бъде апортирано имуществото на
съществуващото пристанище, което към момента е част от активите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД.
На 03.05.2019 г. дружеството е изменило искането си, като се позовава на чл. 53, ал. 1 от
ЗЕ и е поискало издаване на разрешение от Комисията за извършване на разпореждане с
имущество, с което се осъществява дейността по издадената му лицензия. Дълготрайните
материални активи, с които дружеството желае да се разпореди са подробно описани в
извлечение от инвентарна книга. Във връзка с направеното искане е важно да бъдат
отчетени и взето предвид следните факти и обстоятелства:
На „ТЕЦ Варна“ ЕАД е издадена лицензия за дейността „производство на
електрическа енергия“ за срок от двадесет години. Според условията на тази лицензия
разпореждането с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията не може да
нарушава правата на клиентите, сигурността, непрекъснатостта, ефективността и
качеството на произвежданата електрическа и топлинна енергия. Лицензиантът може да
извършва такова разпореждане само след съответното разрешение на Комисията, което се
дава по ред и условия, определени в Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране.
Нормите, които определят реда и условията във връзка с производството относно
разпореждане с имущество, с което се извършва лицензионната дейност са чл. 53, ал. 1 от
Закона за енергетиката и чл. 89, ал. 1 от Наредбата за лицензиране. На тези основания,
разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията може да се
извършва само в неговата цялост и след разрешение на Комисията. В тази връзка и на
основание Наредбата за лицензиране, Комисията следва да извърши преценка дали
искането за извършване на сделка за разпореждане съответства на изискванията за
изпълнение на лицензионната дейност на дружеството и отговаря на условията за даване
на такова разрешение. В случая тази преценка се основава на извършен анализ относно
техническите изисквания за извършване на дейността „производство на електрическа
енергия“.
Ю. Ангелова представи изводите на работната група относно извършения
технически анализ и аргументи относно техническото и технологично съотнасяне на
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разглежданите активи към лицензионната дейност. „ТЕЦ Варна“ ЕАД (става въпрос само
за централата, а не за дружеството) е с инсталирани шест блока по 210 МВ електрическа
мощност при издаване на лицензията. С решение на КЕВР от 05.09.2017 г. от
експлоатация са изведени първите три блока. Известно е защо е взето това решение –
централата не е работила от 2015 г. и не са извършени никакви мероприятия по
изграждане на пречистващи съоръжения. Централата е проектирана да работи с въглища и
с мазут – за разпалващо гориво. След придобиване на капитала на „ТЕЦ Варна“ ЕАД от
„Сигда“ ООД в края на 2017 г., е взето решение да се възстанови експлоатацията на
блокове 4, 5 и 6, като се промени горивната база и тя изцяло да премине на природен газ.
В тази връзка е актуализирано и комплексното разрешително от 2018 г., с което горивните
инсталации на централата могат да използват като гориво единствено природен газ.
Поради тази причина отпада необходимостта от използването на мазутните резервоари,
т.е. цялото мазутно стопанство, въглищни складове и цялото въглищно стопанство. От
изброените в приложения към доклада списък е видно, че няма основни съоръжения,
които да са включени на площадката на пристанището. След като е променено
комплексното разрешително, то поставя тези ограничения, отпада всичко, което е
свързано с транспорта и разтоварването на въглища и мазут. Интересни неща са посочени
и в комплексното разрешително. В условие 3.5.1. е поставен срок до 31.08.2001 г. котел 4
да бъде реконструиран (неговата газово-горивна уредба) чрез монтиране на горелки с
ниски емисии на азотни оксиди и поетапно подаване на въздух в пещната камера – при
запазване на топлинната мощност на котела, но и при извършването на реконструкция на
турбината, с което ще се повиши инсталираната мощност от 210 на 227 МВ. Аналогични
промени ще бъдат извършени и в блок 5 и блок 6. Сроковете са до 01.01.2021 г. и до
01.08.2020 г. Дружеството е представило инвентарна книга на дълготрайните материални
активи за пристанищния терминал към 31.03.2019 г., които подлежат на апортиране.
Съгласно инвентарната книга общата отчетна стойност на активите е 24 554 428 лв.
Начислени са амортизации на обща стойност 12 335 539 лв. В общата инвентарна книга е
посочена и стойност на преоценъчен резерв по отделните активи на обща стойност
6 662 828 лв. С Решение на КЕВР № И1-Л-086 от 05.09.2017 г. е актуализирано
Приложение № 1 и в него не се съдържат посочените по-горе дълготрайни материални
активи, които е предвидено да бъдат предмет на сделката на разпореждане. Предвид
горните аргументи, към момента и в бъдеще тези дълготрайни материални активи
технически и технологично не са свързани с производството на електрическа енергия от
„ТЕЦ Варна“ и не са част от енергийния обект. Поради тази причина не съставляват
имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност за „производство на
електрическа енергия“. Отделянето на това имущество от активите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
чрез апортиране на същото в капитала на друго дружество няма да доведе до нарушаване
на условията на издадената на дружеството лицензия за осъществяване на дейността
„производство на електрическа енергия“. Предвид изложеното, на основание чл. 53, ал. 1
от Закона за енергетиката във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
работната група предлага на КЕВР да обсъди и приеме следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да даде разрешение на „ТЕЦ Варна“ АД да извърши исканата сделка.
И. Иванов запита членовете на Комисията дали имат изказвания и въпроси по
доклада.
А. Йорданов каза, че от докладването не е станало ясно тези активи в състава на
имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност ли са, или не са. Ако не са
(ако не са и в приложението към лицензията) – възниква логичен въпрос, защо Комисията
разрешава разпореждането, тъй като тя следва да разреши разпореждане на активи, които са
в обхвата на лицензионното имущество. Това не е станало много ясно по време на
докладването, а и от самия текст на доклада.
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Ю. Ангелова отговори, че активите, които са предмет на сделката и които са на
площадката на пристанищния терминал, са спомагателни съоръжения, които са били
необходими – при условие, че централата изгаря въглища и мазут. При актуализираното
комплексно разрешително тези активи не са част от Приложение № 1, т.е. те не водят до
изменение на лицензията. Това са спомагателни стопанства, които са били необходими до
момента, в който централата е работила на въглища. С новото ограничение част от тези
съоръжения дори са вече демонтирани, мазутните резервоари са почистени, тъй като
дружеството няма право да работи с тях.
А. Йорданов каза, че много добре разбира техническия аспект. Въпросът е в съвсем
друг контекст. Комисията разрешава разпореждане с имущество, когато е в обхвата на
лицензионното имущество. Ако не е в обхвата, защо Комисията извършва формалния акт да
разрешава сделката? Това е въпросът. Чисто технически се разбира, че това са съоръжения,
които не засягат производството на електрическа енергия към настоящия момент. Ако
имуществото е лицензионно – да се каже, че е в състава на лицензионното имущество и
този въпрос ще бъде оттеглен.
И. Александров каза, че тези активи винаги са били в състава на активите, с които се
е осъществявала лицензионната дейност. Те са в инвентарната книга на самото дружество и
са влизали в цените, когато са правени цени. Именно затова се подхожда по тази процедура.
А. Йорданов каза, че този отговор отново е извън контекста на въпроса.
Лицензионното имущество е описано в приложенията, които са към лицензията, а не в
инвентарната книга. В инвентарната книга дружеството може да има и много други активи,
които са извън лицензионните. Въпросът е съвсем прост: ако това е описано в
приложенията към лицензията, то тогава се разбира защо Комисията разрешава
разпореждането с имущество. Ако към настоящия момент не е в обхвата на приложенията
към лицензията – няма нужда Комисията изрично да разрешава разпореждане с това
имущество.
И. Александров отговори, че в приложенията към лицензията са само основните
съоръжения. Това са котли и турбини. Пристанището и съпътстващите съоръжения (като
кранове и ленти) не са в приложението, но са част от лицензионната дейност към момента.
И. Иванов запита членовете на Комисията дали има други изказвания.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката
във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да извърши сделка на разпореждане с предмет
недвижимото и движимо имущество, посочено в мотивите на настоящото решение.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
С. Тодорова и А. Йорданов гласуват „против“.
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По т.4. Комисията, разгледа доклад с вх. № О-Дк-290 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛПАУЪР“ ООД.
„ЕЛПАУЪР“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-314 от 16.12.2016 г. издадената лицензия е
изменена/допълнена с включване в същата на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕЛПАУЪР“ ООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация с доклад вх. № ОДк-213 от 08.04.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е
изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕЛПАУЪР“
ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЕЛПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,33 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕЛПАУЪР“ ООД към КЕВР за издадената
му Лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. не са погасени.
Изказвания по т.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:
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„ЕЛПАУЪР“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към
31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,33 лева (осем лева и
тридесет и три стотинки), върху неплатена главница от 1 000,00 лева, за периода от
01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЕЛПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-291 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-387-15 от
16.07.2012 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от
10 (десет) години. С Решение № И1-Л-387 от 14.06.2018 г. издадената лицензия е
изменена/допълнена с включване в същата на права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната
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година, които са в размер на 2 625 547,74 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за
2019 г. е в размер на общо 3 444,05 лева и е получена като към постоянната компонента
2 000 лева е прибавена сумата от 1 444,05 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-213 от 08.04.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 722,03 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
14,35 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 722,03 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към
КЕВР за издадената му Лицензия № Л-387-15 от 16.07.2012 г. за осъществяване на
дейността "търговия с електрическа енергия" не са погасени.
Изказвания по т.5.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 722,03 лева (хиляда седемстотин
двадесет и два лева и три стотинки), представляваща неплатена първа вноска от годишна
такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 14,35 лева (четиринадесет
лева и тридесет и пет стотинки), върху неплатена главница от 1 722,03 лева, за периода от
01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 722,03 лева, считано от 01.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
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Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-292 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
С Решение № И1-Л-250/01.10.2012 г. на ДКЕВР е изменена/допълнена издадената на
дружеството лицензия с включване на права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група”.
С Решение № И2-Л-250/09.12.2013 г. на ДКЕВР е изменена/допълнена издадената на
дружеството лицензия с включване на права и задължения, свързани с дейността
„координатор на комбинирана балансираща група”.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 28 802 280,23 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г.
е в размер на общо 17 841,25 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000
лева е прибавена сумата от 15 841,25 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-213 от 08.04.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД с посочен размер
на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 8 920,63 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
74,34 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 8 920,63 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. не са погасени.
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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.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 8 920,63 лева (осем хиляди
деветстотин и двадесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща неплатена
първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 74,34 лева (седемдесет и
четири лева и тридесет и четири стотинки), върху неплатена главница от 8 920,63 лева, за
периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 8 920,63 лева, считано от 01.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-293 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“
ЕООД.
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-349-15
от 17.01.2011 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок
от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
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Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е
изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 56 483 772,63 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2019 г. е в размер на общо 33 066,07 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 31 066,07 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-213 от 08.04.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД
с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 16 533,04 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
137,78 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 16 533,04 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” не са погасени.
Изказвания по т.7.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 16 533,04 лева (шестнадесет хиляди
петстотин тридесет и три лева и четири стотинки), представляваща неплатена първа
вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 137,78 лева (сто тридесет
и седем лева и седемдесет и осем стотинки), върху неплатена главница от 16 533,04 лева,
за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 16 533,04 лева, считано от 01.05.2019 г.,
38

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ 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 седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-294 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-464-15 от 20.04.2016
г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация с
доклад вх. № О-Дк-155 от 06.03.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за
дължимите суми от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД с посочен размер на задълженията
и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,33 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
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размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД към
КЕВР за издадената му Лицензия № Л-464-15 от 20.04.2016 г. за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ 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
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към
31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,33 лева (осем лева и
тридесет и три стотинки), върху неплатена главница от 1 000,00 лева, за периода от
01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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 осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-295 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ПАУЪРОН“ ЕООД.
„ПАУЪРОН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, с
включени в същата права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
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Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ПАУЪРОН“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация с доклад вх. № ОДк-213 от 08.04.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е
изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ПАУЪРОН“
ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ПАУЪРОН“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,33 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ПАУЪРОН“ ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, с включени в същата права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ не са погасени.
Изказвания по т.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
„ПАУЪРОН“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към
31.03.2019 г.
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1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,33 лева (осем лева и
тридесет и три стотинки), върху неплатена главница от 1 000,00 лева, за периода от
01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ПАУЪРОН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-296 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „КОГЕН ЗАГОРЕ“ ЕООД.
„КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-483-03 от 18.01.2017 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за срок
от 15 (петнадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена като е отчетено,
че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на
20 027 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на общо 2 011,01
лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от
11,01 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-167 от 13.03.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД с посочен размер на
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задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Неплатените задължения от „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 005,51 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
12,57 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 005,51 лева, считано от 16.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-483-03 от 18.01.2017 г. за осъществяване на дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ не са погасени.
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 „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 005,51 лева (хиляда и пет лева и
петдесет и една стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса за 2019 г.,
дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 12,57 лева (дванадесет
лева и петдесет и седем стотинки) върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2019
г. в размер на 1 005,51 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 005,51 лева, считано от 16.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „КОГЕН ЗАГОРЕ” 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 десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-297 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „КОГРИЙН“ ООД.
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"КОГРИЙН" ООД е титуляр на Лицензия № Л-385-03 от 25.06.2012 г. за извършване
на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 15
(петнадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За "КОГРИЙН" ООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 5 875 922,35 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за
2019 г. е в размер на общо 5 231,76 лева и е получена като към постоянната компонента от
2 000 лева е прибавена сумата от 3 231,76 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-252 от 23.04.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от "КОГРИЙН" ООД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от "КОГРИЙН" ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 2 615,88 лева,
дължима към 31.03.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
37,06 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 21.05.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 2 615,88 лева, считано от 22.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на "КОГРИЙН" ООД към КЕВР за издадената
му Лицензия № Л-385-03 от 25.06.2012 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия” за срок от 15 години 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:
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на "КОГРИЙН" ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 615,88 лева (две хиляди
шестстотин и петнадесет лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща първа вноска
от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 37,06 лева (тридесет и
седем лева и шест стотинки), върху неплатена главница в размер на 2 615,88 лева, за
периода от 01.04.2019 г. до 21.05.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 615,88 лева, считано от 22.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
2. "КОГРИЙН" 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 единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-298 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно
наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД.
„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г.
за извършване на дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“ за срок
от 20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е
променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с
ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР”
ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 от
02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е изменена.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
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За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази
връзка представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-211 от 08.04.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
12,50 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 000,00 лева, считано от 16.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на дейността
„производство на топлинна и електрическа енергия“ не са погасени.
Изказвания по т.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 „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 12,50 лева (дванадесет
лева и петдесет стотинки) върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в
размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 16.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
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Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-299 от 21.05.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ВИДАХИМ“ АД.
“ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване
на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от 10 години. С
Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока на лицензия № Л-11603 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с 10
(десет години), считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на
издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392НО/2010 г.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-167 от 13.03.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от “ВИДАХИМ“ АД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
12,50 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 1 000,00 лева, считано от 16.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на “ВИДАХИМ“ АД към КЕВР за издадената
му Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване на дейността “производство на
електрическа и топлинна енергия" 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.
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Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ВИДАХИМ“ АД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 12,50 лева (дванадесет
лева и петдесет стотинки) върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в
размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 15.05.2019 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 16.05.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ВИДАХИМ“ 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 тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.14. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 4 от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-35 от 16.01.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация, установи следното:
С решение по т. 4 от протокол № 9 от 23.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в
ликвидация с размер на главницата от 1 000,00 лева и начислена лихва за
просрочие в размер на 8,61 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД е титуляр
на
Лицензия
№
Л-364-15
от
03.10.2011
г.
за
осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия” за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-364 от 24.02.2014 г. на
ДКЕВР
издадената
на
„ЕНЕРГОПРОЕКТ
ЮТИЛИТИС” ООД лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г.
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за извършване на дейността „търговия с
електрическа
енергия”
е
изменена/допълнена с права и задължения
за дейността „координатор на стандартна
балансираща група”.
Съгласно справка по актуално състояние
в
Търговския
регистър
на
Агенция
по
вписванията „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД е
с
прекратена
търговска
дейност
–
в
ликвидация със срок на същата 30.09.2019 г. За
ликвидатор на дружеството е посочен г-н
Веселин Димитров Вангелов.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За
„ЕНЕРГОПРОЕКТ
ЮТИЛИТИС”
ООД
–
в
ликвидация годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-35 от 16.01.2019 г. и е взето решение по т. 4 от протокол №
9 от 23.01.2019 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане по отношение на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД –
в ликвидация.
Непогасените
от
„ЕНЕРГОПРОЕКТ
ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., погасена на 30.03.2018 г., в срок.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация към
31.12.2018 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и
лихва за просрочие в размер на 8,61 лева. Върху неплатената главница в размер на
1 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
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постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията „ЕНЕРГОПРОЕКТ
ЮТИЛИТИС”
ООД
–
в
ликвидация
има
адрес
на
седалище
и
управление: гр. София 1000, район Лозенец,
бул. „Джеймс Баучър“ № 51, и нов адрес на
управление:
гр.
София,
бул.
„Княз
Александър Батенберг“ № 1.
В
тази
връзка
и
на основание чл. 26, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-156-1 от
24.01.2019 г. „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в
ликвидация е уведомен за откриване на процедурата, като му е определен 7дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми, а именно:
1. На адреса за седалище и управление:
гр. София 1000, район Лозенец, бул. „Джеймс
Баучър“ № 51, писмото е получено на 30.01.2019 г.,
съгласно известие за доставяне № R PS 1040 07W019 Z;
2. На новия адрес на управление: гр.
София, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1,
писмото е получено на 28.01.2019 г., съгласно известие за
доставяне № R PS 1040 07W01A 0.
В указания срок е постъпило възражение с вх. № Ф-13-156-1 от 30.01.2019 г. от
ликвидатора на дружеството – г-н Веселин Димитров
Вангелов, в което се посочва че „ЕНЕРГОПРОЕКТ
ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация е с прекратена търговска дейност и е в процедура по
ликвидация, считано от ноември 2017 г. Дружеството е прекратило осъществяването на
каквито и да било сделки, свързани с лицензионна дейност. В тази връзка ликвидаторът
възразява срещу начислената такса от 1000 лв. за лицензионна такса за 2018 г.
Ликвидаторът изказва мнение, че същата е начислена неправомерно, тъй като дейността
на дружеството, включително и лицензионната, е прекратена по силата на закона и това
обстоятелство е вписано в Търговския регистър.
С писмо на КЕВР изх. № Ф-13-156-1 от 15.03.2019 г. и известие за доставяне № R PS
1040 07XIR0 Z, удостоверяващо получаване на 18.03.2019 г., ликвидаторът на
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация г-н Веселин Вангелов е уведомен
за следното:
Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ Лицензията се прекратява с решение на комисията:
при влизане в сила на решението на съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност
или на решението за прекратяване на дейността поради обявяването на лицензианта в
ликвидация извън случаите по чл. 61.
Законодателят в текста на чл. 55, ал. 4 от ЗЕ предвижда и задължение за
ликвидаторите, по силата, на който Решението за прекратяване на лицензията е условие за
разглеждане от съответния съд на молба за вписване на ликвидатори при прекратяване
дейността на юридическото лице - титуляр на лицензията.
Производството по прекратяване на лицензия се образува по инициатива на
комисията или по писмено искане на лицензианта, a лицензията се прекратява в следните
случаи: при влизане в сила на решението на съда за обявяване на лицензианта в
несъстоятелност или на решението за прекратяване на дейността поради обявяването на
лицензианта в ликвидация извън случаите по чл. 61 ЗЕ (по аргумент от чл. 70, ал. 2 във
връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредбата).
Предвид гореизложеното и с оглед приложимото право считаме, че Възражението
Ви относно недължимостта на начислената лицензионна такса за 2018 г. на „Енергопроект
50

Ютилитис“ ООД е в противоречие със законовите разпоредби.
Лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа
енергия“, издадена на „Енергопроект Ютилитис“ ООД се счита прекратена от момента на
постановяване на решението на Комисията за прекратяване на лицензията.
Прекратяването на търговската дейност на дружеството и производството по ликвидация,
открито по отношение на „Енергопроект Ютилитис“ ООД не може да се приеме за
основание за отпадане на задължението на дружеството да заплати дължимите към КЕВР
лицензионни такси. Задължението за заплащане на лицензионни такси, дължими към
Комисията отпада, когато се осъществи фактическия състав, предвиден в нормите на
закона, а именно ЗЕ и Наредбата.
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в
ликвидация към КЕВР за издадената му, изменена и допълнена Лицензия № Л364-15
от
03.10.2011
г.
за
осъществяване
на
дейността
„търговия
с
електрическа
енергия” с включени в същата права и
задължения за дейността „координатор на
стандартна балансираща група” не са погасени.
Изказвания по т.14.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация, ЕИК
201643663, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 51, и нов адрес на управление: гр.
София, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева (осем лева и
шестдесет и една стотинки) за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
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Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.15. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 9 от протокол № 66 от 18.04.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-226 от 15.04.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД с
размер на главницата от 3 254,18 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо
38,20 лева. Върху неплатената главница от 3 254,18 лева, считано от 01.04.2019 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР.
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
2019 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 636 485 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 2019 г. е в размер на 3 762,52 лв. (0,005
лв./куб.м за 752 504 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2018 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
За дължимите суми “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА”
ЕООД е уведомен по факс на 29.01.2019 г. и на 11.03.2019 г., но до настоящия момент
дружеството не е погасило своите задължения.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-65 от 25.01.2019 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-226 от 15.04.2019 г. и е взето решение по
т. 9 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. за откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД.
Непогасеното задължение от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР е формирано, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер на
2 000,00 лева, дължима към 25.01.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
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просрочие в размер на 36,11 лева, за периода от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер
на 1 254,18 лева, дължима към 25.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 2,09 лева, за периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА”
ЕООД към 31.03.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо
3 254,18 лева и лихви за просрочие в размер на общо 38,20 лева. Върху неплатената
главница в размер на общо 3 254,18 лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна лихва
за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от
Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД е уведомен за
откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-02-10 от 19.04.2019 г. и известие
за доставяне № R PS 1040 080F5L Z, удостоверяващо получаване на 22.04.2019 г., като му
е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания
срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.15.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА”
ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт,
както следва:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 254,18 лева (три хиляди
двеста петдесет и четири лева и осемнадесет стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.;
 1 254,18 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 38,20 лева
(тридесет и осем лева и двадесет стотинки), представляващи:
 36,11 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2019 г.), за периода
от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.;
 2,09 лева, начислена върху 1 254,18 лева (първа променлива част за 2019 г.), за
периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 254,18 лева, считано от 01.04.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
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Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - 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, след като разгледа преписка, образувана с решение на
КЕВР по т. 10 от протокол № 66 от 18.04.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-227 от
15.04.2019 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от
“Водоснабдяване и Канализция Добрич” АД, установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД с размер на главницата от
14 068,77 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 56,22 лева. Върху
неплатената главница от 14 068,77 лева, считано от 01.04.2019 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 2019 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 17 723 358 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
2019 г. е в размер на 36 206,30 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 241 260 куб.м.
фактурирано количество питейна вода за
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предходната 2018 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. № О-Дк-65 от 21.02.2019 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-227 от 15.04.2019 г. и е прието решение
по т. 10 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане спрямо “Водоснабдяване и Канализация
Добрич” АД.
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 2019 г. в размер на
2 000,00 лева, дължима към 25.01.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 36,11 лева, за периода от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер
на 12 068,77 лева, дължима към 25.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 20,11 лева, за периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
Общото задължение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД към 31.03.2019
г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 14 068,77 лева и лихви
за просрочие в размер на общо 56,22 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
14 068,77 лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо на КЕВР изх. № Ф-17-15-7 от 19.04.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040
080F5K Y, удостоверяващо получаване на 23.04.2019 г., като му е определен 7-дневен
срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Водоснабдяване и
Канализация Добрич” АД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.16.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК
204219357, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул.
„Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 14 068,77 лева (четиринадесет
хиляди шестдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща:
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 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.;
 12 068,77 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 56,22 лева (петдесет и шест лева и
двадесет и две стотинки), представляващи:
 36,11 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2019 г.), за периода
от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.;
 20,11 лева, начислена върху 12 068,77 лева (първа променлива част за 2019 г.), за
периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 14 068,77 лева, считано от
01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - 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.17. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 11 от протокол № 66 от 18.04.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-228 от 15.04.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД,
гр. София, с размер на главницата от 17 000,98 лева и начислени лихви за просрочие в
размер на общо 61,11 лева. Върху неплатената главница от 17 000,98 лева, считано от
01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
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
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услуги през предходната година над 500 000
лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, постоянната
част за 2019 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през
предходната година в размер на 11 223 454 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 2019 г. е в размер на 45 002,93 лв. (0,005 лв./куб.м за 9 000 586
куб.м. фактурирано количество питейна вода за
предходната 2018 г.).
Дължимите такси се считат внесени от
датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
За дължимите суми “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, е
уведомен по факс на 27.03.2019 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило
своите задължения.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-65 от 25.01.2019 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-228 от 15.04.2019 г. и е прието решение
по т. 11 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София.
Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”
ЕООД, гр. София, задължения към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер на
2 000,00 лева, дължима към 25.01.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 36,11 лева, за периода от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер
на 15 000,98 лева, дължима към 25.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 25,00 лева, за периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр.
София, към 31.03.2019 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо
17 000,98 лева и лихви за просрочие в размер на общо 61,11 лева. Върху неплатената
главница в размер на общо 17 000,98 лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал.
1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, е уведомен за откриване
на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-01-6 от 19.04.2019 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 080F5J X, удостоверяващо получаване на 22.04.2019 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания
срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.17.:
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А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК
832046330, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1220,
район Надежда, ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт,
1. Начислена и неплатена главница в размер на 17 000,98 лева (седемнадесет хиляди
деветдесет и осем стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.;
 15 000,98 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 61,11 лева (шестдесет и един лева
и единадесет стотинки), представляващи:
 36,11 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2019 г.), за периода
от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.;
 25,00 лева, начислена върху 15 000,98 лева (първа променлива част за 2019 г.), за
периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 17 000,98 лева, считано от
01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В заседанието по точка седемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - 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.18. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 13 от протокол № 66 от 18.04.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-230 от 15.04.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
И
ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, установи следното:
С решение по т. 13 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, с размер на главницата от
5 156,58 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 41,37 лева. Върху
неплатената главница от 5 156,58 лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна лихва за
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забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
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 „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2019 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 1 409 854 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 2019 г. е в
размер на 9 469,73 лева (0,005 лв./куб.м за 1 893 946 куб.м. фактурирано
количество питейна вода за предходната 2018
г.).
Дължимите такси се считат внесени от
датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
За дължимите суми „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, е уведомен по факс на 29.01.2019
г., на 08.03.2019 г. и на 27.03.2019 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило
своите задължения.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-65 от 25.01.2019 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-230 от 15.04.2019 г. и е прието решение
по т. 13 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВКТВ” ЕООД, гр.
Велинград.
Непогасените от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер на
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2 000,00 лева, дължима към 25.01.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 36,11 лева, за периода от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г. в размер
на 3 156,58 лева, дължима към 25.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 5,26 лева, за периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
Общото задължение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, към 31.03.2019 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 5 156,58 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 41,37 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
5 156,58 лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ВКТВ”
ЕООД, гр. Велинград, е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-17-06-3
от 19.04.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 080F5H V, удостоверяващо
получаване на 24.04.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения
по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ВКТВ” ЕООД, гр.
Велинград, към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.18.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, ЕИК
822106633, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Велинград 4600,
ул. „Академик Иван Павлов“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт,
1. Начислена и неплатена главница в размер на 5 156,58 лева (пет хиляди сто
петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.;
 3 156,58 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2019 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 41,37 лева (четиридесет и един
лева и тридесет и седем стотинки), представляващи:
 36,11 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2019 г.), за периода
от 26.01.2019 г. до 31.03.2019 г.;
 5,26 лева, начислена върху 3 156,58 лева (първа променлива част за 2019 г.), за
периода от 26.03.2019 г. до 31.03.2019 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 5 156,58 лева, считано от 01.04.2019 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В заседанието по точка осемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
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Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - 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.19. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-300 от 21.05.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“
ООД.
С решение по т. 8 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „В и К - БЕЛОВО” ООД с размер на главницата от общо 1 058,05 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 9,96 лева. Върху неплатената главница от 1 058,05
лева, считано от 01.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „В и К БЕЛОВО” ООД е уведомено с писмо изх. № Ф-17-41-9 от 19.04.2019 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 080F5M 0, удостоверяващо получаване на 22.04.2019 г., като му е
определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е
поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 30.04.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „В и К БЕЛОВО” ООД в размер на 1 068,01 лева и вписано основание: „по проток.66/18.04.19 г.
гл.1058,05 лв. л-ва 9,96 лв.“. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3 от решение по т.
8 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. на КЕВР върху неплатената главница от 1 058,05 лева
е начислена лихва за просрочие в размер на 8,82 лева за периода от 01.04.2019 г. до
30.04.2019 г. (датата на плащане от дружеството).
С писмо изх. № Ф-17-41-9 от 08.05.2019 г. „В и К - БЕЛОВО” ООД е уведомено за
дължимата лихва за просрочие.
На 13.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „В и К БЕЛОВО” ООД в размер на 8,82 лева, с което дружеството напълно погаси дължимите
суми по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена
справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.19.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „В и К - БЕЛОВО” ООД.
2. „В и К - БЕЛОВО” ООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
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В заседанието по точка деветнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - 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 с вх. № Е-Дк-275 от 17.05.2019 г. относно заявление от „Каменогаз“ ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен
газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено;
2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на
доклада по т.1 на 05.06.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Камено-газ“ ЕООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
По т.2. както следва:
Прекратява лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността
„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище и адрес на управление: област Шумен,
община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А.
По т.3. както следва:
Разрешава на „ТЕЦ Варна“ ЕАД да извърши сделка на разпореждане с предмет
недвижимото и движимо имущество, посочено в мотивите на настоящото решение.
По т.4. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ЕЛПАУЪР“ ООД.
2. „ЕЛПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.5. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.6. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
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2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.7. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане
отношение „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.
2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД да бъде уведомено
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението
доброволно.
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По т.8. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
2. „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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.9. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „ПАУЪРОН“ ЕООД.
2. „ПАУЪРОН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.10. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД.
2. „КОГЕН ЗАГОРЕ” 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.11. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на "КОГРИЙН" ООД.
2. "КОГРИЙН" 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.12. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД.
2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.13. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВИДАХИМ“ АД.
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2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.14. както следва:
Издава по отношение “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация, ЕИК
201643663, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Лозенец, бул. „Джеймс Баучър“ № 51, и нов адрес на управление: гр.
София, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.15. както следва:
Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.16. както следва:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК
204219357, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул.
„Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.17. както следва:
Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК
832046330, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1220,
район Надежда, ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.18. както следва:
Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград, ЕИК
822106633, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Велинград 4600,
ул. „Академик Иван Павлов“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.19. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „В и К - БЕЛОВО” ООД.
2. „В и К - БЕЛОВО” ООД да бъде уведомено за прекратяване на производството
за установяване на публично държавно вземане.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-275 от 17.05.2019 г. относно заявление от „Камено-газ“
ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“
и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено.
2. Решение на КЕВР № Пр-Л-035 от 28.05.2019 г. относно прекратяване на
лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на
топлинна енергия, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-294 от 21.05.2019 г. и Решение на КЕВР № Р-283 от
28.05.2019 г. относно искане за издаване на разрешение за извършване на разпореждане
на незавършени обекти на строителството или с имуществото, с което се осъществява
дейността по издадена лицензия, подадено от „ТЕЦ Варна“ ЕАД.
- Мотиви на Александър Йорданов – член на Комисията за енергийно и водно
регулиране.
4. Доклад с вх. № О-Дк-290 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛПАУЪР“ ООД.
5. Доклад с вх. № О-Дк-291 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
6. Доклад с вх. № О-Дк-292 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
7. Доклад с вх. № О-Дк-293 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.
8. Доклад с вх. № О-Дк-294 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
9. Доклад с вх. № О-Дк-295 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПАУЪРОН“ ЕООД.
10. Доклад с вх. № О-Дк-296 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГЕН ЗАГОРЕ“ ЕООД.
11. Доклад с вх. № О-Дк-297 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГРИЙН“ ООД.
12. Доклад с вх. № О-Дк-298 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД.
13. Доклад с вх. № О-Дк-299 от 21.05.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ВИДАХИМ“ АД.
14. Акт № УДВ-36 от 28.05.2019 г. - „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД.
15. Акт № УДВ-37 от 28.05.2019 г. – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕРКОВИЦА” ЕООД.
16. Акт № УДВ-38 от 28.05.2019 г. – „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД.
17. Акт № УДВ-39 от 28.05.2019 г. - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”
ЕООД.
18. Акт № УДВ-40 от 28.05.2019 г. - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
19. Доклад с вх. № О-Дк-300 от 21.05.2019 г. относно прекратяване на
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производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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