ПРОТОКОЛ
№ 127
София, 18.07.2018 година
Днес, 18.07.2018 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, Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в
електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на
КЕВР.
Председателят установи, че няма други предложения, както и няма правни пречки
за провеждане на заседанието, което протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-659 от 12.07.2018 г. и проект на решение относно: искане
от Венчо Митев Вълчев относно определяне на независим оценител за извършване на
оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от електроразпределителната
мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
Докладват: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, Сава Цеков
2. Проект на решение относно: изменение и допълнение на лицензия за
производство на електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди” АД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Юлиана Ангелова, Надежда Иванова и Петя Петрова
3. Проект на решение относно: издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Стомана
Индъстри“ АД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Юлиан Стоянов, Вера Георгиева, Петя Андонова, Радостина Методиева
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4. Проект на решение относно: издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Армако
Енерджи“ ЕАД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева,
Ваня Караджова-Чернева, Радостина Методиева
5. Доклад с вх. № Е-Дк-647 от 11.07.2018 г. относно: искане от регулаторните
органи на Гърция и България за одобрение на Предложението за правила за номиниране
на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие
с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за
установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност.
Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,
Вера Георгиева, Величка Маринова
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕЦ
ХАСКОВО“ АД, ЕИК 125579467, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, ул. „Никола
Петков“ № 6, вх. А, ет. 4, ап. 8 и адрес за кореспонденция с НАП: Република България, гр.
София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 17-19, бл. 1, вх. 1, ет. 1.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК 125548831, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Търговище, община Антоново, гр. Антоново 7970, ул.
„Никола Новков“ № 1.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
9. Доклад с вх. № О-Дк-282 от 13.07.2018 г. относно: Откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № О-Дк-283 от 13.07.2018 г. относно: Откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
11. Доклад с вх. № В-Дк-140 от 04.07.2018 г. относно: Прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
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регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията, след като разгледа административна преписка, образувана по
искане с вх. № Е-11В-00-20/14.05.2018 г. от г-н Венчо Митев Вълчев относно
определяне на независим оценител за извършване на оценка на енергийни обекти,
представляващи
елементи
от
електроразпределителната
мрежа
на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) искане с горепосочения номер,
подадено от г-н Венчо Митев Вълчев, за определяне на независим оценител за извършване
на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от електроразпределителната
мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, но са собственост на г-н Вълчев, а именно
кабелна линия НН от ТП „Булаир“ до кабелна касета на ул. „Г. Шаунов“, кабелна линия
НН от кабелна касета до електромерно табло, кабелна касета тип ШКО 5 и електромерно
табло.
Енергийните съоръжения, находящи се в гр. Бургас, ул. „Антим I“ № 11,
представляват елемент от електроразпределителната мрежа и подлежат на изкупуване от
„Електроразпределение Юг“ ЕАД по реда на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби (ПЗР) на Закона за енергетиката (ЗЕ).
Заинтересованите страни - г-н Венчо Митев Вълчев и „Електроразпределение Юг“
ЕАД не са постигнали споразумение за стойността на обектите, по която да бъдат
изкупени. Съгласно § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, при непостигане на споразумение за
стойността на обекта и съгласие за избор на независим оценител, енергийното
предприятие и/или собственикът на обекта имат право да отправят искане до председателя
на Комисията, за определяне на независим оценител.
В тази връзка г-н Венчо Митев Вълчев е възложил на външен лицензиран оценител
да изготви оценителски доклад за пазарната стойност на съоръженията за присъединяване.
На 22.10.2014 г. с писмо с вх. № 13624346, г-н Вълчев е представил в
„Електроразпределение Юг“ ЕАД експертна оценка № 3075/17.10.2014 г. за
горепосочените енергийни съоръжения , изготвена от „Сюрвейанс“ ЕООД, в качеството
му на независим оценител. На 31.10.2014 г. с писмо с изх. № 13021, от страна на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД са информирали г-н Вълчев, че не приемат
предложената оферта.
С писмо с вх. № Е-11В-00-20/14.05.2018 г., от страна на г-н Венчо Митев Вълчев,
в Комисията е постъпило искане, за определяне на независим оценител за извършване на
оценка на енергийни обекти.
С писмо с изх. № Е-11В-00-20/14.05.2018 г., Комисията е поискала становище от
„Електроразпределение Юг“ ЕАД относно подаденото искане за определяне на независим
оценител от страна на г-н Вълчев.
С писмо с вх. № Е-12-00-407/06.06.2018 г. в КЕВР, от „Електроразпределение Юг“
ЕАД е получено становище, с което се изразява съгласие за определяне на независим
оценител от Комисията в съответствие с § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ.
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Предвид горното, заинтересованите страни са спазили процедурата,
регламентирана в § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, и следва КЕВР да определи оценител, който е
задължителен за страните, а разходите по оценката да се поделят поравно.
По искане на КЕВР, Камарата на независимите оценители в България е
предоставила списък на лица, получили лиценз за оценка на недвижими имоти, машини и
съоръжения и цели предприятия, изготвяли оценки на обекти в сферата на енергетиката.
От списъка бяха избрани 10 (десет) лица/дружества, които бяха поканени да изготвят и
изпратят своите предложения, включващи срок и цена за изготвяне на пазарна оценка на
горепосочените енергийни съоръжения. Покани бяха изпратени с писма от 12.06.2018 г.
до следните лица и дружества:
- „ДАРАПРО 8“ ООД;
- „ЗЛАТЕВИ КОНСУЛТ“ ООД;
- Атанас Драгнев Дончев;
- Бердж Нигохос Топузян;
- Валентин Христов Мендизов;
- Георги Христов Стоянов;
- Даниел Йорданов Хаджиатанасов;
- Диана Матева Терзиева;
- Иван Георгиев Карагьозов;
- Иван Димитров Димов.
В рамките на указания срок, оферти представиха следните независими оценители:
- с писмо с вх. № Е-11В-00-20/20.06.2018 г. от Диана Матева Терзиева;
- с писмо с вх. № Е-11В-00-20/02.07.2018 г. от Бердж Нигохос Топузян;
- с писмо с вх. № Е-11В-00-20/05.07.2018 г. от „ЗЛАТЕВИ КОНСУЛТ“ ООД;
- с писмо с вх. № Е-11В-00-20/09.07.2018 г. от Атанас Драгнев Дончев;
- с писмо с вх. № Е-11В-00-20/09.07.2018 г. от Иван Димитров Димов.
След преглед на постъпилите предложения, в съответствие с посочените критерии
– „най-ниска предложена цена и най-кратък срок за извършване на оценката“, беше
установено следното:
1. По отношение на предложението, представено от Диана Матева Терзиева:
Цената, предложена за извършване на услугата е 890 (осемстотин и деведесет)
лева без ДДС, като г-жа Терзиева не е посочила срока за изготвяне на оценката. Оценката
ще бъде изготвена от правоспособен оценител, сертифициран от Камарата на
независимите оценители в България. Г-жа Диана Матева Терзиева притежава Сертификат
за независим оценител с рег. № 300100637/01.12.2010 г. за оценка на машини и
съоръжения;
2. По отношение на предложението, представено от Бердж Нигохос Топузян:
Цената, предложена за извършване на услугата е 500 (петстотин) лева без ДДС, а
срокът за изготвяне на оценката е 30 (тридесет) календарни дни, считани от датата на
получаване на възлагателното уведомление. Оценката ще бъде изготвена от
правоспособен оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в
България. Г-н Бердж Нигохос Топузян притежава Сертификат за независим оценител с
рег. № 300100279/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения;
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3. По отношение на предложението, представено от „ЗЛАТЕВИ КОНСУЛТ“ ООД:
Цената, предложена за извършване на услугата е 450 (четиристотин и петдесет)
лева без ДДС, а срокът за изготвяне на оценката е 10 (десет) работни дни, считано от
датата на получаване на възлагателното уведомление. Оценката ще бъде изготвена от
правоспособен оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в
България;
4. По отношение на предложението, представено от Атанас Драгнев Дончев:
Цената, предложена за извършване на услугата е 293 (двеста деветдесет и три)
лева без ДДС, а срокът за изготвяне на оценката е 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на възлагателното уведомление. Оценката ще бъде изготвена от
правоспособен оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в
България;
5. По отношение на предложението, представено от Иван Димитров Димов:
Цената, предложена за извършване на услугата е 185 (сто осемдесет и пет) лева
без ДДС, а срокът за изготвяне на оценката е 15 (петнадесет) работни дни, считано от
датата на получаване на възлагателното уведомление. Оценката ще бъде изготвена от
правоспособен оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в
България. Г-н Иван Димитров Димов притежават Сертификат на дружество за независим
оценител с рег. № 300100303 за оценка на машини и съоръжения.
След съпоставяне на направените предложения относно цената на услугата и
предложения срок, при критерии „най-ниска цена и най-кратък срок за разработване на
оценката”, най-изгодно е предложението, направено от Иван Димитров Димов.
Изказвания по т.1.:
Докладва С. Цеков. Административното производство е образувано по постъпило в
Комисията искане от г-н Венчо Митев Вълчев за определяне на независим оценител за
извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от
електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Това са кабелна
линия НН от ТП „Булаир“ до кабелна касета на ул. „Г. Шаунов“, кабелна линия НН от
кабелна касета до електромерно табло, кабелна касета тип ШКО 5 и електромерно табло.
Двете страни не са постигнали споразумение за стойността на обектите, след което са
поискали от Комисията да бъде определен независим оценител. На случаен принцип на 10
оценители от региона, където се намират енергийните обекти, са изпратени писма с
искане да бъдат предоставени оферти с цена и срок. В рамките на указания срок, оферти
са представени от Диана Матева Терзиева, Бердж Нигохос Топузян, „ЗЛАТЕВИ
КОНСУЛТ“ ООД, Атанас Драгнев Дончев и Иван Димитров Димов.
По отношение на предложението, представено от Диана Терзиева, същото е на
стойност 890 лв. без ДДС, като не е посочен срок за изготвяне на оценката.
По отношение на предложението от Бердж Топузян, офертата е 500 лв. без ДДС и
30 календарни дни за извършване на оценката.
По отношение на представено от „ЗЛАТЕВИ КОНСУЛТ“ ООД – 450 лв. без ДДС
със срок 10 работни дни.
По отношение на предложението от Атанас Дончев - 293 лв. без ДДС и срок 5
работни дни.
По отношение на предложението от Иван Димов - 185 лв. без ДДС и срок 15
работни дни.
След съпоставяне на направените предложения относно цената на услугата и
5

предложения срок, работната група счита, че предложението на Иван Димитров Димов е
най-изгодно.
Предвид гореизложеното и на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 43 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно
и водно регулиране да определи:
I. Иван Димитров Димов да извърши оценка на енергийни обекти, собственост на гн Венчо Митев Вълчев, находящи се в гр. Бургас, ул. „Антим I“ № 11;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 185 (сто осемдесет и пет) лева без ДДС,
следва да се поделят поравно между г-н Венчо Митев Вълчев и „Електроразпределение
Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемопредавателен протокол.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания от страна на членовете на Комисията.
Председателят подложи на гласуване проекта на решение.
С оглед гореизложеното, на основание § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 43 от Закона за енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
I. Определя Иван Димитров Димов да извърши оценка на енергийни обекти,
собственост на г-н Венчо Митев Вълчев, находящи се в гр. Бургас, ул. „Антим I“ № 11,
включващи кабелна линия НН от ТП „Булаир“ до кабелна касета на ул. „Г. Шаунов“,
кабелна линия НН от кабелна касета до електромерно табло, кабелна касета тип ШКО 5 и
електромерно табло;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 185 (сто осемдесет и пет) лева без ДДС,
следва да се поделят поравно между г-н Венчо Митев Вълчев и „Електроразпределение
Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемопредавателен протокол.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-521 от 12.06.2018 г. относно
заявление с вх. E-ЗЛР-И-14 от 16.04.2018 г., подадено от „Солвей Соди“ АД, за
изменение и допълнение на лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“, събраните данни от проведените
открито заседание на 05.07.2018 г. и закрито заседание на 18.07.2018 г., установи
следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-И-14 от
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16.04.2018 г. на „Солвей Соди” АД, гр. Девня за изменение и допълнение на лицензия №
Л-489-03 от 02.06.2017 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и
чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
Със заповед № З-E-50 от 20.04.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и
приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на
исканията.
С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-14 от 25.04.2018 г. от заявителя е поискано да представи
следната допълнителна информация:
1. Извлечение от инвентарната книга за всички включени в регулаторната база
активи за производство на електрическа и топлинна енергия към дата 31.03.2018 г.;
2. Справка за извършените разходи за придобиване на новия парогенератор и
източниците на финансирането му.
3. Финансова обосновка за влиянието на новоизграденото съоръжение за
производство на топлинна енергия върху приходите, разходите и финансовите показатели
на дружеството.
4. Договор за покупко-продажба на съоръжението.
С писмо с вх. № E-ЗЛР-И-14 от 08.05.2018 г. дружеството е представило изисканата
информация.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-521 от 12.06.2018 г. В изпълнение на разпоредбата на чл.
13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 05.07.2018 г. е проведено открито заседание, на което са
присъствали представители на „Солвей Соди“ АД. Същите не са направили възражения по
фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното
изменение на издадената лицензия.
Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:
„Солвей Соди“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 813109388, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня, гр.
Девня 9160, Промишлена зона, с предмет на дейност: производство и продажба на
калцинирана сода, содови продукти, минерални соли, химически продукти и други
свързани дейности, както и производство на електрическа и топлинна енергия за
стопански нужди. Управлява се по едностепенната система на управление от съвет на
директорите. Капиталът на дружеството е в размер на 6 346 773 лв., изцяло внесен,
разпределен в 6 346 773 броя поименни акции с номинал 1 лв.
„Солвей Соди” АД е титуляр на лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 30 (тридесет) години чрез
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топлоелектрическа централа с инсталирана електрическа мощност 125 MWе и топлинна
мощност 700 MWth.
Със заявление с вх. № E-ЗЛР-И-14 от 16.04.2018 г. дружеството е направило искане
да бъде изменена издадената му лицензията поради въвеждане в експлоатация на нов
парогенератор със станционен № 8 (К-8) и увеличение на общата инсталирана мощност на
централата.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който
производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.
От изложеното е видно, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията
в частта й за обектите, с които се извършва лицензионната дейност.
На основание чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение и/или
допълнение на лицензията в случаите по чл. 62, ал. 1 при съществено изменение на
обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност, както и по отношение на
естеството на първичните енергийни източници, които се използват, и/или на
енергопреобразуващата технология, когато това ще доведе до повишаване на
ефективността при използване на енергията и енергийните ресурси и/или до намаляване
на вредното въздействие върху околната среда.
В случая, въвеждането в експлоатация на новия котел К-8 с циркулиращ кипящ
слой и ниски емисии ще доведе до повишаване на ефективността при използване на
енергията, както и до намаляване на вредното въздействие върху околната среда.
Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на
обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и
технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия на „Солвей Соди”
АД. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от
НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си „Солвей
Соди” АД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Описание на обекта с
неговите технически и технологични характеристики“.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе
до изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“.
Исканото изменение няма да доведе до промяна в условията на издадената
лицензия, а само до промяна в енергийния обект, чрез който се осъществява
лицензионната дейност, респективно до актуализиране на приложението към лицензията,
в което се съдържа описанието на обектите с техните технически и технологични
характеристики.
Към момента на подаване на заявлението за изменение/допълнение на издадената
лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. на „Солвей Соди” АД за дейността „производство
на електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните основни
съоръжения:
- два броя енергийни парогенератора - ЕПГ № 2 и 3 (БКЗ-160-100), производство на
Барнаулски котелен завод, в експлоатация съответно от 1965 г. и 1966 г., всеки един със
следните параметри: производство на прегрята пара 160 t/h, с номинално налягане 10 MРa,
номинална температура 540 оС, гориво – въглища;
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- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ № 6, (220-100, Бърно, Чехия), в
експлоатация от 1969 г. със следните параметри: - производство на прегрята пара 220 t/h, с
номинално налягане
10,0 MРa, номинална температура 540 оС, гориво – въглища;
- един брой енергиен парогенератор - ЕПГ № 7 (CFBB-400-100), производител –
Foster Wheeler Energia Полша, в експлоатация от 2009 г със следните параметри:
производство на прегрята пара 400 t/h, с номинално налягане 10,0 MРa, номинална
температура 540 оС, проектно гориво – въглища и петрококс;
- два броя турбогенератори – ТГ-1 и ТГ-2 (ПТ 25-90/7÷13/1,2), с номинална
електрическа мощност по 25 MWе, в експлоатация от 1965 г. и 1990 г.;
- един брой турбогенератор – ТГ-3 (Р-4-35/15) с номинална ел. мощност 4 MWе, в
експлоатация от 2015 г.;
- един брой турбогенератор – ТГ-4 (Р 12-90/18), с номинална ел. мощност 12 MWе,
(1992 г.);
- два броя турбогенератори – ТГ-5 и ТГ-7 (Р 8,5-90/36), с номинална ел. мощност по
8,5 MWе, (1974 г.);
- два броя турбогенератори – ТГ-6 и ТГ-8 (ПР-20-90/21-6), с номинална ел.
мощност по 21 MWе, (1974 г.).
Общо инсталираната електрическа мощност в „Девен“ АД е 125 MWе, а общо
инсталираната топлинна мощност – 700 MWt.
Дружеството е изградило новия котел с циркулиращ кипящ слой през 2016-2017 г.,
като инвестиционен проект на „Девен“ АД, преобразувано чрез вливане в „Солвей Соди“
АД. Целта на инвестиционния проект е постигане на по-ниски емисии на серни и азотни
оксиди, в изпълнение на изискванията на българското и европейското законодателство по
отношение на екологичните норми. Съоръжението е въведено в експлоатация през м.
октомври 2017 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-1151 от 10.10.2017 г.
Технически показатели на парогенератор К-8, тип CFBB-250-100, производител
Amec FW, Полша:
•
•
•
•
•
•
•
•

Номинална топлинна мощност - 185 MWt
Номинално паропроизводство - 250 t/h
Минимално проектно паропроизводство - 125 t/h
Ном. налягане на прегрята пара - 10,0 МРа
Ном. температура на прегрята пара - 540 °С
Ном. температура на питателна вода - 190 °С
Проектно гориво – въглища, петрококс
Коефициент на полезно действие – 90,92%.

В подкрепа на своето искане дружеството е представило:
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- Разрешение № СТ-05-1151 от 10.10.2017 г. на Дирекция национален строителен
контрол (ДНСК) за ползване на строеж „Котел с ниски емисии и паропроизводство 250 t/h
(Котел № 8) на „Солвей Соди“ АД“.
- изменено Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите технически и
технологични характеристики“;
- справка за работните часове на основните съоръжения в ТЕЦ.
След въвеждането в експлоатация на енергиен парогенератор К 8 в „Солвей Соди”
АД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 700 MWth на 885 MWth, а
инсталираната електрическа мощност остава непроменена - 125 MWе.
Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите технически и технологични
характеристики“, следва да бъде изменено в съответствие с представената техническа
информация от дружеството.
По отношение на въвеждането в работа на новия парогенератор К-8 дружеството
очаква подобряване на финансовите показатели чрез намаляване на разходите за квоти на
емисии на парникови газове.
Съгласно представените от „Солвей Соди“ АД протоколи за завършени етапи от
проекта и въведени в действие дълготрайни активи и инвентарна книга, разходите,
свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на новия парогенератор № 8, са на
стойност от 84 884 хил. лв. и са финансирани изцяло със собствени средства. Дружеството
е представило сравнителни разчети на произведеното количество пара от котлите с
циркулиращ кипящ слой и от старите котли, както и на изразходваните горива и
консумативи за периода януари – март 2018 г. Съгласно представените изчисления
себестойността на произведената пара от новите съоръжения е 22,75 лв./MWh, спрямо
27,28 лв./MWh произведената от старите котли.
Съгласно одобрения с Решение № БП-4 от 02.06.2017 г. на КЕВР петгодишен
бизнес план на „Солвей Соди“ АД за периода 2017 г. - 2021 г. в инвестиционната
програма на дружеството е заложено инсталиране и пускане в експлоатация през 2017 г.
на нов котел на кипящ слой.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че въвеждането в
експлоатация на новия парогенератор К-8 ще се отрази положително върху финансовите
показатели на „Солвей Соди“ АД при осъществяване на лицензионната дейност.
Изказвания по т.2.:
Докладва И. Александров. На 05.07.2018 г. е проведено открито заседание по
образуваната преписка за изменение и допълнение на лицензията на „Солвей Соди” АД,
на което не са постъпили допълнителни материали и информация. Искането е за
изменение и допълнение на лицензията на дружеството поради въвеждане в експлоатация
на нов парогенератор с кипящ слой на стойност от 84 мил. лв., с № 8, с което изменението
на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида
на лицензията. Тя ще остане лицензия за производство на топлинна и електрическа
енергия. Исканото изменение няма да доведе до промяна в условията на издадената
лицензия, а само до промяна в енергийния обект, чрез който се осъществява
лицензионната дейност, респективно до актуализиране на приложението към лицензията.
Техническите характеристики на новия парогенератор са описани подробно на стр. 3.
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Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че въвеждането в
експлоатация на новия парогенератор К-8 ще се отрази положително върху финансовите
показатели на „Солвей Соди“ АД при осъществяване на лицензионната дейност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и
чл. 61, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и от Наредба № 3 от 21 март
2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на
Комисията следното решение:
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Солвей Соди” АД, по отношение на
въвеждане в експлоатация на енергиен парогенератор К 8, като общата инсталирана
топлинна мощност се променя от 700 MWth на 885 MWth, а общата инсталирана
електрическа мощност остава непроменена - 125 MWе.
2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите
технически и технологични характеристики“, представляващо приложение към
решението.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14
дневен срок.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от
Закона за енергетиката и чл. 61, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 и от
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Солвей Соди” АД с ЕИК 813109388, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня,
гр. Девня 9160, Промишлена зона, по отношение на енергийния обект, във връзка с
въвеждане в експлоатация на енергиен парогенератор К 8, като общата инсталирана
топлинна мощност се променя от 700 MWth на 885 MWth, а общата инсталирана
електрическа мощност остава непроменена - 125 MWе.
2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите
технически и технологични характеристики“, представляващо приложение към
решението.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-547 от 18.06.2018 г. относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 15.05.2018 г. от „Стомана Индъстри“ АД за издаване на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 05.07.2018 г. открито заседание
по преписката, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от
15.05.2018 г. от „Стомана Индъстри“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.
9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-75 от 15.05.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-547 от 18.06.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 113 от 22.06.2018 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 05.07.2018 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали
представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите,
обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20180515125131 от 16.05.2018 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Стомана Индъстри“ АД е акционерно дружество с
едностепенна система на управление, с ЕИК 113509219, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник 2300, ул. „В. Въстание“ № 1.
„Стомана Индъстри“ АД има следния предмет на дейност: производство на прокат
и изделия от черни метали, обучение за професионална квалификация, комисионна,
спедиционна, складова, строителна, лизингова дейност, вътрешен и международен
транспорт, търговия с автомобили, сервиз и гаранционно обслужване, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, бартер и
всякакви други дейности, разрешени със закон.
„Стомана Индъстри“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Антон
Кирилов Петров, Атанасиос Атанасопулос, Николаос Мариу, Ставрос Теодоропулос,
Василиос Папантониу и Елиас Стасинопулос. Представители на дружеството, действащи
само заедно, са Василиос Папантониу и Николаос Мариу.
Размерът на капитала на дружеството е 66 926 300 лв., разпределен в 669 263 бр.
поименни акции с номинал 100 лв. и е изцяло внесен.
Предвид горното, „Стомана Индъстри“ АД е лице, регистрирано по Търговския
закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.
„Стомана Индъстри“ АД е регистрирано лице по Закона за данъка върху
добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен № BG113509219, видно от представено
удостоверение с изх. № 290201800067018 от 01.03.2018 г., издадено от Национална
агенция за приходите.
Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б.
„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от членовете на съвета на директорите на дружеството се установява,
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че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството,
както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за
която кандидатства, както и не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с
електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. Следователно издаването на
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Стомана Индъстри“ АД
няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.
Вещни права
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 доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са
неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 35 (тридесет и пет)
години. Заявителят обосновава искания срок на лицензията с аргумента, че е един от найголемите консуматори на електрическа енергия в България и има дългосрочни планове за
развитие през следващите десетилетия, предвид което интересът на дружеството налага да
се кандидатства за възможно най-дългия срок.
Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия, е обосновано да бъде
10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа
енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да
бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща
на този пазар, за период по-дълъг от десет години.
Относно наличието на технически и материални ресурси 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 осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Стомана
Индъстри“ АД ще използва офис, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник п.к.
2300, ул. „В. Възстание“ № 1.
Дружеството декларира, че притежава необходимите средства, както и
информационно и комуникационно осигуряване за осъществяване на лицензионната
дейност „търговия с електрическа енергия“. „Стомана Индъстри“ АД е представила копие
от договор за телекомуникационни услуги.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара,
осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-2130/1 от 13.04.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че
„Стомана Индъстри“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно
оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически
средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна
инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно
договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в
ПТЕЕ.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме,
че „Стомана Индъстри“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване
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на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Стомана
Индъстри“ АД, както и автобиография и копие от диплома за завършено висше
образование на ръководител и служител, които ще бъдат пряко заети с лицензионната
дейност в дружеството.
Съгласно одобрената управленско-организационна структура, дружеството е
обособило следните основни отдели, чрез които ще осъществява лицензионната дейност в
България:
 Отдел „Търговия с електричество“ – отговаря за търговията с електричество на
дружеството между България и съседни страни, както и съседни енергийни борси;
 Отдел „Снабдяване с електричество за дейности в България“ – отговаря за
доставянето на електричество при конкурентни цени на крайни клиенти;
 Счетоводен отдел – счетоводният отдел отговаря за финансовата и счетоводна
дейност на дружеството в България във връзка с лицензионната дейност, включително за
сделките с клиенти и за отношенията с банкови институции във връзка с издаването на
необходимите гаранции за участие на енергийните пазари.
Представени са копия от трудови договори на ръководителя и служителите на
дружеството, които ще бъдат пряко заети с дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „Стомана Индъстри“ АД разполага с човешки
ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, както и за упражняване на правата и задълженията на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя 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“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване
на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за
предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
(Правилата):
„Стомана Индъстри“ АД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
За първата година от бизнес плана са предвидени количества електрическа енергия
за реализация на пазара в размер на 90 000 MWh, като през следващите години
количествата са значително по-високи – 450 000 MWh. Заложените по-ниски количества
през 2018 г. са в резултат на прогнозата, че дружеството ще стартира дейността едва през
второто полугодие.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена
Средна продажна цена
Количество търгувана ел.
енергия общо

Мярка
2018 г.
евро/MWh 33,78
евро/MWh
35
MWh

90 000

2019 г.
33,78
35
450
000

2020 г.
33,78
35

2021 г.
33,78
35

450 000

450 000

2022 г.
33,78
35
450
000
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Съгласно бизнес плана си дружеството е разделило дейността на „търговия с
електрическа енергия“ и „снабдяване с електрическа енергия“, като посочва, че
заложеният в плана брутен марж за дейността „търговия с електрическа енергия“ е 1%, а
за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ е 6% за целия период.
Прогнозният отчет за приходите и разходите на „Стомана Индъстри“ АД
предвижда увеличение на разходите за персонал, което е и причината за понижението на
печалбата, която дружеството прогнозира.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2018 г. – 2022
г. е представена по-долу:
Показатели в хил. евро
Приходи
в т.ч. от продажба на ел. енергия
Разходи
в т.ч. за покупка на ел. енергия
Счетоводна печалба
Финансов резултат

2018 г.
3 150
3 150
3 077
3 040
73
66

Прогноза
2019 г. 2020 г.
15 750 15 750
15 750 15 750
15 251 15 267
15 199 15 199
499
483
449
435

2021 г.
15 750
15 750
15 285
15 199
465
418

2022 г.
15 750
15 750
15 285
15 199
465
418

Към бизнес плана „Стомана Индъстри“ АД е представило SWOT анализ, в който
дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните заплахи за дейността си.
Дружеството е представило удостоверение от 06.06.2018 г. от „Обединена
Българска Банка“ АД, според което „Стомана Индъстри“ АД е клиент на банката с
открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на
лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към
06.06.2018 г. е 1 820 498,80 лв. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на
изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на
оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за
първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес
план.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако бъдат спазени
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Стомана
Индъстри“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и
предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците
и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.
Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „Стомана Индъстри“ АД е представило проект на договор за участие в стандартна
балансираща група и проект на договор за участие в комбинирана балансираща група,
които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Съгласно изискванията на
ПТЕЕ към проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група.
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Изказвания по т.3.:
Докладва Ю. Стоянов. Административното производство е образувано по
постъпило в КЕВР заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 15.05.2018 г. от „Стомана Индъстри“
АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор
на комбинирана балансираща група“. Резултатите от извършения анализ на заявлението и
приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-547 от 18.06.2018 г., който е
приет от КЕВР с решение по Протокол № 113 от 22.06.2018 г., т. 3. От тях е видно, че
заявителят притежава технически възможности, материални и човешки ресурси,
организационна структура и опит, както и финансова възможност 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“.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 05.07.2018 г. е
проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя.
Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в
приетия доклад.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на КЕВР да вземе
следните решения:
1. Да издаде на „Стомана Индъстри“ АД, с ЕИК 113509219, със седалище и адрес
на управление ... лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“,
с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение;
2. Да одобри на „Стомана Индъстри“ АД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Да одобри на „Стомана Индъстри“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Стомана Индъстри“ АД, с ЕИК 113509219, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник 2300, ул. „В. Въстание“ № 1, лицензия № Л-501-15 от 18.07.2018 г.
за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна
част от това решение;
2. Одобрява на „Стомана Индъстри“ АД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Стомана Индъстри“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
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В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-564 от 18.06.2018 г. относно
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 19.03.2018 г. от „Армако Енерджи“ ЕАД, допълнено
със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 17.04.2018 г., за издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, и
събраните данни от проведеното на 05.07.2018 г. открито заседание по преписката,
установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от
19.03.2018 г. от „Армако Енерджи“ ЕАД, допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от
17.04.2018 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и
ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-34 от 28.03.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана
работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към
него за установяване на основателността на искането.
Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са
отразени в доклад с вх. № Е-Дк-564 от 18.06.2018 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 113 от 22.06.2018 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 05.07.2018 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали
представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите,
обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20180301125232 от 01.03.2018 г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Армако Енерджи“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с
едностепенна система на управление, с ЕИК 204792915, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1680, бул. „България“ № 58, вх. 3, ет. 6, офис 23.
„Армако Енерджи“ ЕАД има следния предмет на дейност: Търговия с електрическа
енергия, топлинна енергия, природен газ и други енергоносители; финансиране,
информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на
електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на
обекти в сферата на енергетиката и продажба на електрическа и/или топлинна енергия и
природен газ, след получаване на съответните разрешения и лицензии; реализация и
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управление на проекти, свързани с възобновяемите и алтернативните енергийни
източници, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници,
внедряване и популяризиране на енергийна ефективност при производството, преноса и
консумацията на енергия, организиране, оперативно планиране, координиране и
управление на енергийна система от възобновяеми източници, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона.
„Армако Енерджи“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Владимир
Рашков Александров, Радослав Владимиров Александров и Яна Владимирова
Александрова. Представител на дружеството е Радослав Владимиров Александров.
Размерът на капитала на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 5 000 бр.
обикновени поименни акции, всяка с номинал 10 лв. Едноличен собственик на капитала
на „Армако Енерджи“ ЕАД е „Армако“ АД, ЕИК 201760079.
Предвид горното, „Армако Енерджи“ ЕАД е лице, регистрирано по Търговския
закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.
„Армако Енерджи“ ЕАД е регистрирано лице по Закона за данъка върху
добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен № BG204792915, видно от
представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421702059668 от 22.12.2017 г. и
удостоверение за регистрация по ЗДДС от 09.01.2018 г., издадени от Национална агенция
за приходите.
Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б.
„г“ и б. „д“ от НЛДЕ от всички членове на съвета на директорите на дружеството се
установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в
несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за
която кандидатства, както и не е издаван отказ за издаване на лицензия за търговия с
електрическа енергия. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ на „Армако Енерджи“ ЕАД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4
от ЗЕ.
Вещни права
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 доказателства, че същият отговаря на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са
неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“,
липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Дружеството обосновава искания срок на лицензията с необходимостта от реализиране на
инвестиционните си програми и намерения съгласно изготвения бизнес план за
дългосрочно развитие на енергийния пазар и възможността за пълноценно участие в
продължаващия динамичен процес на развитие на свободния пазар в страната.
Относно наличието на технически и материални ресурси 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 осъществяване на лицензионната дейност „Армако Енерджи“ ЕАД ще използва
нает офис, находящ се в гр. София, ул. „Беловодски път“ № 106, офис сграда „Армако“,
етаж 2. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи и
офис оборудване от 01.03.2018 г., сключен с „Армако“ АД.
Заявителят посочва, че ще използва изградена комуникационна и информационна
система. Дружеството разполага с 1 бр. преносим компютър, телефонна линия и връзка с
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интернет. Към заявлението е приложена фактура за закупуване на компютърна система
Windows 10 Pro 64BIT ENG DVD, както и принтер HP OfficeJet 8720 All-in-One Printer.
Дружеството декларира, че в наетия офис е подсигурена свързаност на компютрите
в локална мрежа и достъп до ресурсите на сървърите. Работната станция е с инсталирана
операционна система Microsoft Windows 10 64 Bit и приложен софтуер Microsoft Office
Home and Business 2016 64 Bit. Информационната система позволява защитен отдалечен
достъп до ресурсите на работните станции и сървъра от всяко работно място с достъп до
интернет. „Армако Енерджи“ ЕАД счита, че до края на 2019 г. тези налични активи ще
бъдат достатъчни за обслужване на дейността.
Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара,
осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-146/1
от 09.01.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Армако Енерджи“ ЕАД е изпълнило
изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на
данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа,
програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на
сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от
ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.
Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме,
че „Армако Енерджи“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване
на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Армако
Енерджи“ ЕАД. За осъществяване на лицензионната дейност, дружеството ще разчита на
наети специалисти с необходимите познания и опит за извършване на дейността,
спазвайки разпоредбите и изискванията на ЗЕ и приетите въз основа на него подзаконови
нормативни актове.
Съгласно одобрената управленско-организационна структура на дружеството,
общата численост на персонала включва 4 души, наети с граждански договори, които ще
изпълняват функциите по дейността „търговия с електрическа енергия“, както следва:
 2 бр. енергетици;
 1 бр. специалист информационни технологии;
 1 бр. специалист финансови въпроси.
Служителят, назначен на длъжността „Специалист финансови въпроси“, е нает
чрез договор за управление и контрол да изпълнява и длъжността изпълнителен директор.
Приложени са копия от дипломи за завършено образование и копия на
гражданските договори на наетите служители.
„Армако Енерджи“ ЕАД посочва, че след разрастване на дейността на
дружеството и увеличаване на търгуваните количества електрическа енергия ще увеличи
броя на наетия персонал в зависимост от необходимостта.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства може да се приеме, че „Армако Енерджи“ ЕАД разполага с човешки
ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, както и за упражняване на правата и задълженията на
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„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Относно наличие на финансови възможности на заявителя 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“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване
на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за
предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
(Правилата):
„Армако Енерджи“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за
покупко-продажба – от 6 570 МWh през 2018 г. до 61 320 МWh през 2022 г.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия през периода на бизнес плана, са:
Показател
Средна покупна цена
Средна продажна цена
Количество търгувана ел.
енергия общо

Мярка
лв./MWh
лв./MWh

2018 г.
78
88

2019 г.
80
89

2020 г.
82
90

2021 г.
86
93,50

2022 г.
89
96

MWh

6 570

17 520

30 660

43 800

61 320

Предвиден е значителен ръст в приходите от продадената електрическа енергия за
периода на бизнес плана, дължащ се на прогнозата на дружеството за ръст на продажната
цена и увеличение на търгуваните обеми електрическа енергия. Очакваното увеличение на
приходите и разходите за разглеждания период е близо 10 пъти.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2018 г. – 2022
г. е представена по-долу:
Показатели в хил. лева
Приходи
в т.ч. от продажба на ел. енергия
Разходи
в т.ч. за покупка на ел. енергия
Счетоводна печалба
Финансов резултат

Прогноза
2018 г. 2019 г. 2020 г.
617
1 671 2 924
578
1 559 2 759
610
1 640 2 766
512
1 402 2 514
7
32
158
6
29
142

2021 г. 2022 г.
4 280
6 144
4 095
5 887
4 074
5 832
3 767
5 457
207
312
186
281

Към бизнес плана „Армако Енерджи“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който
дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните заплахи за дейността си.
Дружеството е представило удостоверение от 01.06.2018 г. от „Банка ДСК“ ЕАД,
според което „Армако Енерджи“ ЕАД е клиент на банката с открита специална сметка за
обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с
електрическа енергия“, наличността по която към 31.05.2018 г. е 165 000 лева. Сумата по
специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от
Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия
на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност
съгласно представения в Комисията бизнес план.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако бъдат спазени
заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Армако
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Енерджи“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Правила за работа с потребители на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за
работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и
предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците
и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.
Договори за участие в балансираща група
На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от
ПТЕЕ, „Армако Енерджи“ ЕАД е представило проект на договор за участие в стандартна
балансираща група и проект на договор за участие в комбинирана балансираща група,
които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Съгласно изискванията на
ПТЕЕ към проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група.
Изказвания по т.4.:
Докладва Ю. Стоянов. Производството е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 19.03.2018 г. от „Армако
Енерджи“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“. Резултатите от извършения анализ на
заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-564 от 18.06.2018
г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 113 от 22.06.2018 г., т. 2. От тях е
видно, че заявителят притежава технически възможности, материални и човешки ресурси,
организационна структура и опит, както и финансова възможност 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“.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 05.07.2018 г. е
проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя.
Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в
приетия доклад.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на КЕВР да вземе
следните решения:
1. Да издаде на „Армако Енерджи“ ЕАД лицензия за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за
срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Да одобри на „Армако Енерджи“ ЕАД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Да одобри на „Армако Енерджи“ ЕАД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава на „Армако Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 204792915, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1680, бул. „България“ № 58, вх. 3, ет. 6, офис 23, лицензия № Л502-15 от 18.07.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Армако Енерджи“ ЕАД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Армако Енерджи“ ЕАД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад относно искане от регулаторните органи на
Гърция и България за одобрение на Предложението за правила за номиниране на
физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в
съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември
2016 година за установяване на насока относно предварителното разпределяне на
преносна способност.
Съгласно разпоредбите на чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26
септември 2016 година за установяване на насока относно предварителното разпределяне
на преносна способност (Регламент 2016/1719, Регламента) не по-късно от дванадесет
месеца след влизането в сила на регламент всички оператори на преносни системи (ОПС),
издаващи физически права за пренос по границата на дадена тръжна зона, представят за
одобрение на съответните регулаторни органи предложение за правила за заявяване на
графици за обмен на електроенергия между тръжните зони (Предложение).
Предложението се подлага на консултации в съответствие с чл. 6 от Регламента.
Предложение на операторите на преносни системи България-Гърция
Предложението, разработено от ОПС на граница от тръжна зона България – Гърция
за номиниране на физически права за пренос в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС)
2016/1719 е консултирано от ОПС от 27 юни 2017 г. до 18 август 2017 г., в съответствие с
чл. 36, пар. 2 и чл. 6 от Регламент 2016/1719. Предложението, е получено от последния
регулаторен орган за границата на тръжна зона Гърция-България на 22 ноември 2017 г. В
съответствие с чл. 8, пар. 1 от Регламент 713/2009 регулаторните органи на ГърцияБългария следва да вземат решение в рамките на шест месеца след получаването на
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предложението на последния регулаторен орган. Поради това до 22 май 2018 г. всеки от
регулаторните органи на Гърция и на България е изискал решение. На 26 април 2018 г.
Регулаторните органи на Гърция и България единодушно се съгласиха да поискат
изменение на предложението, представено от операторите на преносни системи на тръжна
зона Гърция - България. Следователно Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) е взела решение на 09 май 2018 г. да поиска изменение на предложението и
изпрати писмо до „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
Измененото предложение е получено от последния регулаторен орган на граница
на тръжна зона Гърция-България на 2 юли 2018 г. Следователно, в съответствие с
настоящата практика за прилагане на Регламент 2016/1719, и по-специално чл. 4, пар. 11,
решение се изисква от всеки регулаторен орган на граница на тръжна зона ГърцияБългария до 2 септември 2018 г.
Това изменено предложение определя правилата за номиниране на физически
права за пренос на граница на тръжна зона Гърция-България. По-специално
предложението съдържа следната информация:
а) правото на притежателя на физически права за пренос да определя график за
обмен на електроенергия между ЕСО ЕАД и ADMIE;
б) минималните технически изисквания за номиниране за всеки ОПС;
в) описание на процеса на номиниране за притежателите на физически права за
пренос, регистрирани или на българския, или на гръцкия пазар на електроенергия;
г) времето за номиниране, което е определено за двата оператора на преносни
системи и за двете посоки, най-късно до 08:00 часа на деня, предхождащ деня на доставка;
д) формат на номинирането и комуникация;
е) датата на влизане в сила и прилагането.
За всеки въпрос, свързан с номинирането на физически права за пренос, който не е
включен в предложението, са валидни два допълнителни документа, Правила за
номиниране на междусистемни графици за номиниране към ЕСО ЕАД и Правила за
междусистемни графици и номиниране на ADMIE. Всяка промяна в тези документи,
която има отражение върху настоящите правила за номиниране, води до изменение на
измененото предложение.
Позиция на регулаторните органи на Гърция и България
По отношение на първото предложение за правилата за номиниране на граница на
тръжна зона България-Гърция, регулаторните органи на България и Гърция се
споразумяха да поискат изменение от операторите на преносни системи на тръжна зона
България-Гърция на предложението за правила за номиниране на физически права за
пренос за граница на тръжна зона България-Гърция. Основните елементи, които бяха
поискани от регулаторните органи, които трябваше да бъдат изменени, бяха:
1. Да се укаже как и кога ще бъде осъществимо хармонизиране на правилата;
2. Да се добавят липсващите определения;
3. Да се определи срока за изпълнение на предложението съгласно сроковете в
Анекс за региона за изчисляване на преносна способност Юго Източна Европа (РИПС
ЮИЕ) за хармонизираните правила за разпределяне на дългосрочни права за пренос и
модела на дългосрочните права за пренос;
4. Да се замести всяко позоваване на LAGIE с „Гръцки НОПЕ“;
5. Да се разясни защо в чл. 6, пар. 7 е предвидено когато подадена номинация
превишава обема на разпределение тя да се отхвърля, а не се намалява стойността й,
опция определена в документа за права;
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6. Да се подреди правилно номерацията на членовете;
7. Да се приложат документите: Правила относно номиниране на графици на
границите на тръжните зони и Правила за заявяване на графици за обмен на
електроенергия между тръжните зони или да се посочат линковете към тези документи на
уебсайтовете на ОПС;
8. Да бъде посочено, че всяка промяна в Правилата относно номиниране на
графици на границите на тръжните зони и Правилата за заявяване на графици за обмен на
електроенергия между тръжните зони, която оказва влияние върху правилата за
номинация, трябва да доведе до промяна в настоящото предложение.
Относно измененото предложение за правилата за номиниране на граница на
тръжна зона България-Гърция.
След оценка на изменената версия на правилата за номиниране на граница на
тръжна зона България-Гърция, представена от операторите на преносни системи на
граница на тръжна зона България-Гърция, регулаторните органи на България и Гърция
потвърждават, че техните искания са изпълнени.
Изказвания по т.5.:
Докладва В. Маринова. Съгласно разпоредбите на чл. 36 от Регламент 2016/1719,
не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на регламента, всички оператори
на преносни системи, издаващи физически права за пренос по границата на дадена тръжна
зона, представят за одобрение на съответните регулаторни органи предложение за правила
за заявяване на графици за обмен на електроенергия между тръжните зони. В тази връзка
операторите на Гърция и България представят в КЕВР предложение за тръжна зона
България-Гърция за номиниране на физически права за пренос в съответствие с чл. 36. В
съответствие със сроковете в Регламента, предложението е представено на 22.11.2017 г.
Отново в съответствие със сроковете в Регламента, регулаторните органи е трябвало да
вземат решение по това предложение в рамките на шест месеца след като се консултират
и двата регулаторни органа достигнат до единно решение. В рамките на тази консултация
се стига до решението, че предложението трябва да бъде изменено. КЕВР и гръцкият
регулаторен орган одобряват обща позиция, на база на която вземат решение за искане на
изменение. Решението на КЕВР е от 09.05.2018 г. В рамките на това искане за изменение е
поставен срок, в който трябва да се постави новото изменено предложение. То е получено
на 02.07.2018 г. В съответствие с настоящата практика за прилагане на Регламента и поспециално на чл. 4, пар. 11, двата регулатора на Гърция и България трябва да вземат
решение до 02.09.2018 г.
След оценка и анализ на предложеното ново изменено предложение се стига до
извода, че измененото предложение отговаря на исканото изменение. Те са съобразени в
новото предложение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 9 и пар. 11 от Регламент на
Комисията (ЕС) 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за
предварително разпределяне на преносна способност, работната група предлага на
Комисията да обсъди и вземе следните решения:
1.
Да приеме настоящия доклад;
2.
Да гласува в подкрепа на предложението за одобрение на Предложението за
номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в
съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията 1719/2016 от 26 септември 2016 г. за
установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност и да
гласува на предстоящата електронна процедура.
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И. Н. Иванов направи една техническа корекция – когато се записва регламент се
започва първо с годината и след това е номерът на регламента. В текста на окончателното
решение това да се коригира.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 9 и пар. 11 от Регламент на
Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване на насоки за
предварително разпределяне на преносна способност, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно искане от регулаторните органи на Гърция и България за
одобрение на Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос за
граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС)
2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно
предварителното разпределяне на преносна способност;
2. Да гласува в подкрепа на предложението за одобрение на Предложението за
номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в
съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г.
за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност и да
гласува на предстоящата електронна процедура.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 9
от протокол № 106 от 14.06.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-249 от 11.06.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД,
установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 106 от 14.06.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от
2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
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г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма
инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000
лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-480 от 23.05.2018 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-249 от 11.06.2018 г. и е взето решение по т. 9 от протокол №
106 от 14.06.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД.
Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-57-1 от 14.06.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07KFXE 3,
удостоверяващи уведомяване на 25.06.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на “БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР за издадената му
Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и
пет) години не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.6.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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 „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:

Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:

76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г. върху
неплатена първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;

8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
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Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6
от протокол № 88 от 29.05.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-208 от 17.05.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в
несъстоятелност, установи следното:
С решение по т. 6 от протокол № 88 от 29.05.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност с размер
на главницата от общо 4 290,44 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо
510,33 лева. Върху неплатената главница от общо 4 290,44 лева, считано от 01.05.2018 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР.
“ТЕЦ ХАСКОВО“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за
осъществяване на дейността “производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 години, изменена с Решение № И1-Л-297 от 04.10.2010 г.
и с Решение № И2-Л-297 от 31.10.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 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.
С Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. на КЕВР издадената на “ТЕЦ ХАСКОВО“
ЕАД Лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за осъществяване на дейността “производство
на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 години е
прекратена.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, за „ТЕЦ ХАСКОВО“ е направено вписване на промяна на правната форма,
както следва:
 На 10.04.2008 г. е вписано „еднолично акционерно дружество“;


На 12.05.2009 г. е вписано „акционерно дружество“.

Съгласно същата справка с решение № 74 от 09.12.2016 г. по дело № 350 от 2015 г.
на Окръжен съд - Търговище, на основание чл. 710 от Търговския закон,
“ТЕЦ ХАСКОВО“ АД е обявен в несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н
Тошко Иванов Ставрев с адрес: гр. Търговище 7700, ул. „Ген. Столетов“ № 6, ап. 2.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността
на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
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Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма
инвестиции по условията на лицензията за текущата година. В тази връзка представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
За “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма
инвестиции по условията на лицензията за текущата година. В тази връзка представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
За “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма
инвестиции по условията на лицензията за текущата година. В тази връзка представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифата при прекратяване на лицензията преди изтичане на
календарната година дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната сума,
пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на
решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията. В тази връзка и
съгласно Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. на КЕВР за прекратяване на издадената на
“ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност Лицензия Л-297-01 от 04.03.2009 г. дължимата
лицензионна такса за 2018 г. е в размер на 290,44 лева (изчислена до датата на Решението
на КЕВР за прекратяване на издадената лицензия).
Таксата по чл. 3, ал. 8 е дължима в 7-дневен срок от деня, следващ датата на
връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от Тарифата). На “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в
несъстоятелност е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-13-87-3 от 28.02.2018 г. за
уведомяване за издаденото Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. за прекратяване на
издадената му Лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за дейността „производство на
електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“, като на същата дата
Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. е качено и на Интернет страницата на КЕВР на
адрес: www.dker.bg Писмото е изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД, като известие за
доставяне № PS 1040 07FO02 7, удостоверяващо уведомяване на 02.03.2018 г.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-322 от 16.04.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-208 от 17.05.2018 г. и е взето решение по т. 6 от протокол №
88 от 29.05.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност.
Непогасените от “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност задължения към КЕВР
са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2016 г.
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представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2
000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 202,78 лева за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 372,80 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 4
000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 133,33 лева за период от
01.01.2018 г. до 30.04.2018 г.
Начислена е годишна такса за 2018 г. в размер на 290,44 лева във връзка с Решение
№ Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. за прекратяване на издадената Лицензия
№ Л-297-01 от 04.03.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
4,20 лева за периода от 10.03.2018 г. до 30.04.2018 г.
Общото задължение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност към 30.04.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 290,44 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 510,33 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
4 290,44 лева, считано от 01.05.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
синдикът на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност е уведомен за откриване на
процедурата с писмо изх. № Ф-13-87-2 от 31.05.2018 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07KFPO 5, удостоверяващи уведомяване на 21.06.2018 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ТЕЦ ХАСКОВО“
АД – в несъстоятелност към КЕВР за издадената му и прекратена Лицензия № Л-297-01 от
04.03.2009 г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия преди
изграждане на енергийния обект“ не са заплатени.
Изказвания по т.7.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
П. Трендафилова попита защо през 2018 г. се открива процедура за задължения от
2016 г.
А. Димитрова отговори, че сега е представена справката. Работи се само на база
представена информация. С доклад от 16.04.2018 г. е подадена информация за тези
години.
П. Трифонова попита откъде идва този доклад.
А. Димитрова отговори, че е от специализираната администрация. „ТЕЦ
ХАСКОВО“ АД се води от дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика".
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 125579467,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Търговище, община
Търговище, гр. Търговище 7700, ул. „Никола Петков“ № 6, вх.А, ет.4, ап.8 и адрес за
кореспонденция с НАП: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Дамян
Груев“ № 17-19, бл.1, вх.1, ет.1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 290,44 лева (четири хиляди
двеста и деветдесет лева и четиридесет и четири лева), представляваща:

Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;

Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;

Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;

Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;

Начислена такса за 2018 г. по Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. за
прекратяване на издадената Лицензия Л-297-01 от 04.03.2009 г. в размер на 290,44 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 510,33 лева
(петстотин и десет лева и тридесет и три стотинки), представляващи:

76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за
2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;

8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за
2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.;

202,78 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна
такса за 2016 г. в размер на общо 2 000,00 лева, за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.;

76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за
2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;

8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за
2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.;

133,33 лева, начислени върху неплатени годишни такси за 2016 г. и за 2017
г. в размер на общо 4 000,00 лева, за периода от 01.01.2018 г. до 30.04.2018 г.;

4,20 лева, начислени върху неплатена годишна такса за 2018 г. в размер на
290,44 лева, за периода от 10.03.2018 г. до 30.04.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 290,44 лева, считано от
01.05.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
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Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 12
от протокол № 88 от 29.05.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-215 от 17.05.2018 г. и справка от
Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” за дължимите суми от
„ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 88 от 29.05.2018 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД с размер на главницата
от 500,00 лева, върху която считано от 26.01.2018 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 “ТУЗЛУШКА ГОРА” ЕООД постоянната част за 2018 г. е в размер на
500,00 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в
размер на 19 012 лв. На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част се
заплаща до 25 януари на съответната година.
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. “ТУЗЛУШКА ГОРА” ЕООД не дължат променлива част
за 2018 г., тъй като нямат фактурирани количества питейна вода през предходната 2017 г.
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 31.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ за размера на дължимата такса,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-215 от 17.05.2018 г. и е взето решение по
т. 12 от протокол № 88 от 29.05.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане по отношение на “ТУЗЛУШКА ГОРА”
ЕООД.
Непогасените от “ТУЗЛУШКА ГОРА” ЕООД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на 500,00
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лева, дължима към 25.01.2018 г., върху която сума считано от 26.01.2018 г. се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-17-69-1 от 31.05.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07KFPG X,
удостоверяващи уведомяване на 04.06.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ТУЗЛУШКА
ГОРА“ ЕООД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване 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 „ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК 125548831, със седалище
и адрес на управление: Република България, област Търговище, община Антоново, гр.
Антоново 7970, ул. „Никола Новков“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена главница в размер на 500,00 (петстотин) лева, представляваща
постоянна част от такса „В и К регулиране” за 2018 г., дължима към 25.01.2018 г.
2. Върху неплатената главница в размер на 500,00 лева, считано от 26.01.2018 г. се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.
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По т.9. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност.
„ПОЛИМЕРИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от
20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията с решение № 1175 от 16.12.2013 по дело № 1132 от 2012 на Окръжен съд
Варна, на основание чл. 710 от Търговския закон, „ПОЛИМЕРИ“ АД е обявено в
несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н Иван Тодоров Балабанов с адрес:
гр. Габрово 5300, ул. „Успех“ № 4, ет. 4.
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. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността
на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност годишната такса за 2017 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната
година и няма инвестиции по условията на лицензията. В тази връзка дължи постоянната
компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-601 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2017 г.
представлява начислена и неплатена годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева и
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лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Задълженията на „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност към Комисия за енергийно
и водно регулиране за издадената му Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за извършване
на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.9.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност, както следва:
1.1.Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер
на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2017 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
2. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност 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, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.10. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност.
„Топлофикация Казанлък” АД е титуляр на Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на
Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна
енергия“ за срок от 20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията, с Решение № 142 от 15.04.2015 г. по дело № 19 от 2013 г. на Окръжен съд –
Стара Загора, на основание чл. 710 от Търговския закон „Топлофикация Казанлък“ АД е
обявен в несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н Ванко Петров Митев с
адрес: гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4.
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).
Годишната такса за 2016 г. на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност е в
размер на общо 4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна
енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една
лицензия.
Годишната такса за 2017 г. на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност е в
размер на общо 4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна
енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една
лицензия.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-600 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „Топлофикация Казанлък“ АД – в
несъстоятелност с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали
изискуеми.
Непогасените от „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева,
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дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
152,83 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,22 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност към
31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2016 г. в размер на
4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 170,05 лева. Върху неплатената
главница от 4 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 405,55 лева за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
152,78 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,22 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност към
31.12.2017 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2016 г. и 2017 г. в
размер на общо 8 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 745,60 лева. Върху
неплатената главница от 8 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от
Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация Казанлък” АД – в
несъстоятелност към Комисия за енергийно и водно регулиране за издадените му
Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване
на дейността „пренос на топлинна енергия“ не са погасени.
Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 8 000,00 (осем хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 745,60 лева
(седемстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки), представляващи:
 152,83 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса
за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
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 17,22 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса
за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 405,55 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна такса
за 2016 г. в размер на общо 4 000,00 лева, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 152,78 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса
за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 17,22 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса
за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 8 000,00 лева, считано от
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
2. „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност 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, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.11. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие,
дължими
от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
И
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (“ВКТВ“ ЕООД), гр. Велинград.
С решение по т. 13 от протокол № 88 от 29.05.2018 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) 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 5 341,75 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо
86,20 лева. Върху неплатената главница в размер на 5 341,75 лева, считано от 01.05.2018 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) “ВКТВ“
ЕООД, гр. Велинград е уведомен с писмо изх. № Ф-17-06-8 от 31.05.2018 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 07KFPH Y, удостоверяващо получаване на 01.06.2018 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 08.06.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от “ВКТВ“ ЕООД,
гр. Велинград в размер на общо 5 427,95 лева, погасяващо дължимите: постоянна част от
такса „Ви К регулиране“ за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева; първа вноска от променлива
част от такса „Ви К регулиране“ за 2018 г. в размер на 3 341,75 лева и лихви в размер на
общо 86,20 лева. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 13 от
протокол № 88 от 29.05.2018 г. на КЕВР върху неплатената главница в размер на общо
5 341,75 лева лева е начислена лихва за просрочие в размер на 57,87 лева за периода от
01.05.2018 г. до 08.06.2018 г. (датата на плащане от дружеството).
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Общото задължение на “ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград към 08.06.2018 г. по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане представлява лихва за
просрочие в размер на 57,87 лева, като за дължимата сума “ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград е
уведомен по факс на 11.06.2018 г. и е приканен да ги погаси.
Повторно на 15.06.2018 г. “ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград отново е приканен по
електронна поща да погаси дължимата лихва за просрочие.
На 22.06.2018 г. “ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград заплати дължимата лихва за
просрочие в размер на 57,87 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.11.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
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), КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
2.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
И
ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград да бъде уведомен за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков,
Пенка Трендафилова) на членовете на Комисията със стаж във ВиК сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
По т.1. както следва:
I. Определя Иван Димитров Димов да извърши оценка на енергийни обекти,
собственост на г-н Венчо Митев Вълчев, находящи се в гр. Бургас, ул. „Антим I“ № 11,
включващи кабелна линия НН от ТП „Булаир“ до кабелна касета на ул. „Г. Шаунов“,
кабелна линия НН от кабелна касета до електромерно табло, кабелна касета тип ШКО 5 и
електромерно табло;
II. Разходите по оценката, възлизащи на 185 (сто осемдесет и пет) лева без ДДС,
следва да се поделят поравно между г-н Венчо Митев Вълчев и „Електроразпределение
Юг“ ЕАД, след приемането на доклада от трите страни, което се удостоверява с приемо39

предавателен протокол.
По т.2. както следва:
1. Изменя лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Солвей Соди” АД с ЕИК 813109388, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня,
гр. Девня 9160, Промишлена зона, по отношение на енергийния обект, във връзка с
въвеждане в експлоатация на енергиен парогенератор К 8, като общата инсталирана
топлинна мощност се променя от 700 MWth на 885 MWth, а общата инсталирана
електрическа мощност остава непроменена - 125 MWе.
2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Описание на обекта с неговите
технически и технологични характеристики“, представляващо приложение към
решението.
По т.3. както следва:
1. Издава на „Стомана Индъстри“ АД, с ЕИК 113509219, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник 2300, ул. „В. Въстание“ № 1, лицензия № Л-501-15 от 18.07.2018 г.
за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна
част от това решение;
2. Одобрява на „Стомана Индъстри“ АД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Стомана Индъстри“ АД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.4. както следва:
1. Издава на „Армако Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 204792915, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1680, бул. „България“ № 58, вх. 3, ет. 6, офис 23, лицензия № Л502-15 от 18.07.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с
включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и
„координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „Армако Енерджи“ ЕАД бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „Армако Енерджи“ ЕАД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.5. както следва:
1. Приема доклад относно искане от регулаторните органи на Гърция и България за
одобрение на Предложението за правила за номиниране на физически права за пренос за
граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с чл. 36 на Регламент на (ЕС)
2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно
предварителното разпределяне на преносна способност;
2. Да гласува в подкрепа на предложението за одобрение на Предложението за
номиниране на физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в
съответствие с чл. 36 от Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г.
за установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност и да
гласува на предстоящата електронна процедура.
По т.6. както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и
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адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка.
По т.7. както следва:
Издава по отношение “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 125579467,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Търговище, община
Търговище, гр. Търговище 7700, ул. „Никола Петков“ № 6, вх.А, ет.4, ап.8 и адрес за
кореспонденция с НАП: Република България, гр. София, район Красно село, ул. „Дамян
Груев“ № 17-19, бл.1, вх.1, ет.1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка.
По т.8. както следва:
Издава по отношение „ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД, ЕИК 125548831,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Търговище, община
Антоново, гр. Антоново 7970, ул. „Никола Новков“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К
регулиране“, съгласно справка.
По т.9. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
2. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност 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
отношение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност.
2. „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност 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.11. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
2.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
И
ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград да бъде уведомен за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-659 от 12.07.2018 г. и Решение на КЕВР № ЛО-5/18.07.2018
г. - искане от Венчо Митев Вълчев относно определяне на независим оценител за
извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от
електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
2. Решение на КЕВР № И1-Л-489/18.07.2018 г. - изменение и допълнение на
лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на „Солвей Соди” АД;
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3. Решение на КЕВР № Л-501/18.07.2018 г. - издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на
„Стомана Индъстри“ АД;
4. Решение на КЕВР № Л-502/18.07.2018 г. - издаване на лицензия за дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на
„Армако Енерджи“ ЕАД;
5. Доклад с вх. № Е-Дк-647 от 11.07.2018 г. - искане от регулаторните органи на
Гърция и България за одобрение на Предложението за правила за номиниране на
физически права за пренос за граница на тръжна зона България-Гърция в съответствие с
чл. 36 на Регламент на (ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за
установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност;
6. Решение на КЕВР № УДВ-38/18.07.2018 г. - „БОЛКАН СОЛАР“ АД;
7. Решение на КЕВР № УДВ-39/18.07.2018 г. - „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД;
8. Решение на КЕВР № УДВ-40/18.07.2018 г. - „ТУЗЛУШКА ГОРА“ ЕООД;
9. Доклад с вх. № О-Дк-282 от 13.07.2018 г. - Откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност;
10. Доклад с вх. № О-Дк-283 от 13.07.2018 г. - Откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност;
11. Доклад с вх. № В-Дк-140 от 04.07.2018 г. - Прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН
ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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