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ПРОТОКОЛ
№ 246
София, 01.12.2015 година
Днес, 01.12.2015 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), 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, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха И. Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и
бизнес планове - В и К услуги”, Н. Томова – главен експерт в отдел „Контрол и решаване
на спорове – В и К услуги” и А. Димитрова – главен експерт в отдел „Финансово –
стопанска дейност“.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад и сравнителен анализ на В и К сектора с отчетни данни за периода 2009 –
2014 г.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Румяна Костова,
Ани Гюрова, Лолита Косева, Силвия Маринова
2. Доклад относно извънредна проверка на „Водоснабдяване и Канализация - Белово”
ЕООД, гр. Белово.
Работна група: Йоланта Колева, Анелия Керкова,
Ани Гюрова, Мая Добровска
3. Доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД.
Докладват: Анжела Димитрова, Теодора Бельова
4. Доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Докладват: Анжела Димитрова, Теодора Бельова
5. Доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЛОНИКО” ЕООД.
Докладват: Анжела Димитрова, Теодора Бельова
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

6. Доклад относно откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“
ЕАД с предишно наименование „ЕВРО ПАУЪР“ АД.
Докладват: Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията разгледа доклад относно изготвен сравнителен анализ на В и К
сектора с отчетни данни за периода 2009 – 2014 г.
Отдел „Цени и бизнес планове – В и К услуги“, Главна дирекция „В и К услуги“,
изготви сравнителен анализ на В и К сектора за 2014 г., в изпълнение на изискванията на
чл. 30 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).
Този анализ е изготвен за целите на регулирането на ВиК услуги, и обхваща 50
ВиК оператори с обособени територии по смисъла на Закона за водите. Извън анализа
остава един ВиК оператор с обособена територия - "В и К" ЕООД, гр. Белово, поради това
че не е представена необходимата информация в комисията.
Анализът на резултатите от дейността на ВиК операторите обхваща периода 20092014г. и е изготвен на базата на представената информация за периода 2009-2012г. във
внесените бизнес планове за удължения регулаторен период (2014-2015г.) и за периода
2013-2014г. от представените годишни отчетни данни от ВиК операторите.
При анализите на бизнес плановете и отчетните данни на ВиК операторите са
констатирани редица грешки, неточности и несъответствия в предоставяната информация.
Ниското качество на данните поставя под въпрос както тяхната достоверност, така и
качеството на резултатите изведени в рамките на настоящия анализ. Очевидно е, че ВиК
операторите следва да положат значителни усилия в подобряване на своите
информационни системи и качество на данните през следващия регулаторен период.
За целите на анализа е обобщена информацията от дружествата, отчитащи повече
от една водоснабдителна система (помпена, смесена и/или гравитачна), без да са
включени данни от системи за доставяне вода на друг ВиК оператор и/или доставяне на
вода за промишлени нужди.
Този анализ е продължение на изготвения през 2014 г. сравнителен анализ, в който
бяха обхванати 42 В и К оператори, приет от комисията с решение по т.3 от Протокол
№20/03.02.2014 г., и публикуван на интернет страницата на комисията.
Анализът с общ обем 133 страници, от които 86 страници текстова част
(включително таблици и графики), и 21 бр. приложения с обем 46 страници в които са
посочени конкретни данни по В и К оператори. В рамките на анализа е посочена следната
информация:
- Глава I: данни за статут и изисквания за ВиК оператори, ВиК системи,
съществуващи ВиК дружества, констатации на стратегически документи, ВиК
активи;
- Глава II: Извършено е групиране на ВиК операторите в следните групи: големи,
средни, малки и микро дружества. В следващите раздели на анализа е представяна
както обща информация за сектора, така и по групи ВиК оператори;
- Глава III – информация за показатели за качество на ВиК услугите, включително
ниво на покритие с ВиК услуги, качество на питейните и отпадъчни води, аварии
във ВиК системите, измерване на вход и изход система, данни за водни количества
– фактурирана вода и неносеща приходи вода, потребление на електроенергия,
персонал.
- Глава IV – оперативни разходи по регулирани услуги;
- Глава V – капиталови разходи по регулирани услуги;
- Глава VI – събираемост и приходи.
Навсякъде в анализа са посочвани както дългосрочните нива на показателите за
качество по действащата наредба, така и прогнозните цели на отрасловата стратегия
заедно с изчисления на потенциалния ефект спрямо отчетните данни за 2014 г.
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Този анализ е първият от необходимите анализи, които следва да бъдат изготвени
във връзка със следващия регулаторен период 2017-2021 г. Поради големия обем на
анализа, същият е предоставен само на електронен носител.
Изказвания по т.1:
Докладва И. Касчиев. Сравнителният анализ обхваща 50 В и К дружества с
обособени територии и отчетни данни за периода 2009 г. – 2014 г. През 2014 г. са обхвати
42 дружества за периода 2010 г. – 2012 г. За първи път работната група е изготвила толкова
сериозен анализ: обобщила е отчетните данни на операторите и ги е групирала като големи,
средни, малки и микро дружества, според новите наредби за регулиране на цените и
качеството на В и К услугите. Анализирани са данните за качество, които са свързани с
ниво на покритие, аварии, измерване, загуби на вода, потребление на електрическа енергия,
данни за оперативните разходи по опериране на услугите доставяне, отвеждане и
пречистване, отчетените инвестиции по услуги. Посочена е обща за В и К сектора
информация, но и данни за съответните групи оператори. Целта на този анализ е да бъдат
обобщени постигнатите резултати и тенденциите през този регулаторен период, за да се
види какво е постигнато в сектора, къде се намира всяко едно дружество, какви са данните
за групите оператори. Тази информация ще бъде използвана от Комисията при анализа на
едногодишните бизнес планове за 2016 г. и при разглеждането на следващите петгодишни
бизнес планове. Целта е Комисията за енергийно и водно регулиране да подпомогне своята
работа през следващата година.
И. Иванов каза, че тези 50 В и К дружества, с изключение на „Водоснабдяване и
Канализация - Белово” ЕООД, са представили данни. Изискано ли е тези данни да бъдат
коригирани, в случаите, в които е констатирано несъответствие или това е отбелязано само
като ниско качество на информацията?
И. Касчиев отговори, че дружествата представят в Комисията отчетни данни от 2009
г.. За съжаление, установено е, че тази данни са доста неточни или непълни. Работната
група е установила това при анализ на бизнес плановете за периода 2014 г. – 2015 г., когато
дружествата е трябвало да дадат отчетни данни за периода 2009 г. – 2013 г. При този анализ
са използвани данните, които са представени за тези бизнес планове, както и отчетните
данни за 2013 г. и 2014 г. Където са открити очевидни грешки, работната група е направила
корекции. Където няма данни или такива липсват, не е отчетен такъв показател за
дружеството. Не е изискана допълнителна информация, защото това ще отнеме много
време, без да е сигурно, че ще бъдат дадени качествени данни.
И. Иванов запита дали липсата на данни е толкова голяма, след като е записано, че се
поставя под въпрос качеството на резултатите, които са изведени в рамките на този
сравнителен анализ.
И. Касчиев отговори, че за някои показатели работната група има съмнения, че това
са реални данни.
А. Йорданов каза, че работната група е посочила източниците на информация и
структурата на този документ. Трябва да бъде акцентирано върху основните изводи от
анализа. Какви изводи е направила работната група и на какво следва да се обърне
внимание при следващото разглеждане на бизнес плановете?
И. Касчиев отговори, че резултатите показват няколко неща. За съжаление се вижда,
че нивото на загуба на вода остава доста високо и е над 61%. Авариите също остават на
високо ниво: около една авария на километър мрежа на година. През годините се
повишават авариите по канализационната мрежа и достигат до почти 1,5. Вижда се, че има
известно намаление по отношение потреблението на електрическа енергия, но това не
кореспондира с отчетеното намаление на водните количества на вход. Нивото на измерване
остава изключително ниско. Работната група акцентира на всички тези показатели в
анализите на бизнес плановете. Делът на разходите за доставяне на вода, който е бил над
86% от общите разходи, постепенно започва да намалява. За последната година той е 80%
от общите разходи. Към този показател спадат високото ниво на неефективност, на загуби
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на вода, на аварии, голям брой персонал. Дружествата имат потенциал да постигат
икономии в тази част. Има тенденция В и К операторите да отчитат общите загуби към
доставянето на вода, което изкуствено занижава разходите за отвеждане и пречистване на
вода. Почти няма прогрес по отношение на събираемостта и тя продължава да бъде около
84% - 85%. Във всички групи В и К оператори има дружества с над 95% събираемост, но
има и дружества, които са под 70%. Дружествата трябва да бъдат подтиквани да работят в
посока увеличаване на събираемостта. За 2013 г. – 2014 г. е анализирано и покритието на
разходите за регулирани услуги и се вижда, че за тези две години има пълно покритие на
разходите и приходите. Тази тенденция започва да се променя и дружествата увеличават
разходите, а намаляват приходите. И. Касчиев отново каза, че основната идея на този
анализ е да даде информация за състоянието на сектора и да се позволи сравнението на
отчетните и прогнозните данни на дружеството спрямо сектора и групата в която попада.
С. Тодорова каза, че на стр. 6 е записано, че все още не е изготвена наредбата за
критериите и единната информационна система за В и К сектора. Този доклад ще бъде
публикуван на интернет страницата на Комисията и е добре да се допълни, че наредбата е
на Министерски съвет, а единната система е на Министерство на благоустройството, за да
не изглежда, че това са неизпълнени задължения на Комисията.
А. Йорданов каза, че работната група може да се постарае да доразвие този анализ и
да опише причините и състоянието, които са описани. Тогава той ще носи по-голяма
информационна стойност.
И. Иванов добави, че сравнителният анализ е по-скоро сравнение на данните от
всички тези 50 В и К дружества и затова А. Йорданов е попитал какви са изводите от него.
И. Касчиев обърна внимание, че има някои коментари и анализи от страна на
работната група, но е избягвано да се правят такива, защото представляват субективна
преценка. Този анализ е по-скоро основата за дебат със самите В и К оператори относно
причините за тези данни.
А. Йорданов обърна внимание, че от доклада се очаква да се разбере каква е гледната
точка на работната група относно причините за тези данни, а не гледната точка на
операторите. По-добре е да бъдат очертани основните причини за състоянието на сектора и
какви са тенденциите. Въз основа на тях отчасти се формира и регулаторното отношение
спрямо този сектор.
И. Касчиев каза, че голяма част от тенденциите са свързани с ниския капацитет на В
и К операторите. Поради тази причина са записани и констатациите на двете стратегии:
националната и отрасловата, свързани с капацитета на дружествата. Истината е, че В и К
операторите нямат капацитет за управление на активи и проекти, нямат необходимите бази
данни и информация, чрез които да управляват дейността. Трябва да се работи с
дружествата в тази насока.
И. Иванов каза, че има полза от подобен анализ, ако се каже истината за състоянието
и капацитета на В и К операторите. Следващият анализ трябва да бъде направен по този
начин, за да са наясно дружества каква е оценката за общото състояние на сектора и какви
са основните забележки.
И. Касчиев обърна внимание, че в новите наредби се предвижда да се прави подобен
анализ ежегодно и да се поставят индивидуални оценки на всеки В и К оператор. Сега
представеният анализ е само преход към това.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 6, т.1 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, и
във връзка с чл. 30 от ЗРВКУ,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
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1. Приема доклад и сравнителен анализ на В и К сектора с отчетни данни за периода
2009 – 2014 г., приложение към настоящия протокол.
2. Сравнителният анализ на В и К сектора с отчетни данни за периода 2009 – 2014 г.
да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.
Решението е взето с осем гласа „за” ( И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А.
Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които два гласа (В.
Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно извънредна
„Водоснабдяване и Канализация - Белово” ЕООД, гр. Белово.

проверка

на

Във връзка с постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
Комисията) жалба чрез Агенцията за държавна финансова инспекция, подписана от г-н
Любомир Александров Варев, с вх. № В-04-09-5/22.07.2015 г. и жалба, с вх. № В-11К-0039 от 22.06.2015 г., 13.07.2015 г., 07.08.2015 г. от Кузман Атанасов Маринков, и на
основание чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги (ЗРВКУ), в изпълнение на т. 1 и т. 3 от Заповед № З-В-8/
07.08.2015 г. на Председателя на КЕВР, на 18 и 19 август 2015 г. беше извършена
извънредна проверка на дейността на „Водоснабдяване и Канализация - Белово”
ЕООД, гр. Белово.
От страна на В и К оператора присъстваха: г-н Мирослав Влашков - управител на
дружеството, г-жа Павлина Варева - гл.счетоводител и г-жа Илиана Кръстева - служител.
Предмет на проверката е дейността на дружеството, условията на предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги и начина на формиране на задълженията за
заплащането им от потребителите.
Проверката обхвана периода 2011 - 2014 г., като за целта беше изготвена и
предоставена на В и К оператора програма със следните части:
I. Техническа част.
II. Икономическа част.
III. Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и
канализация - Белово“ ЕООД, гр. Белово за периода 2011 - 2014 г.
IV. Отчетни данни за периода 2011 - 2014 г., в т.ч. справки за:
1. Постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните В и К
услуги на потребителите за периода 2011 - 2014 г. по водоснабдителни системи гравитачна и помпена.
2. Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО)-правила за водене на
разделно счетоводство за целите на регулирането на В и К операторите за периода
2012 - 2014 г.
В изпълнение на т. 1 от програмата за проверка на дейността на „Водоснабдяване и
канализация - Белово“ ЕООД, гр. Белово и във връзка с поставените въпроси в жалбите на
г-н Любомир Варев и г-н Кузман Маринков, бяха посетени четири обекта в с. Голямо
Белово и един в с. Момина Клисура, съвместно с представител на В и К оператора и на
жалбоподателите.
Резултатите от проверката на място на посетените адреси са отразени в
Констативни протоколи съответно № 4 и № 5 от 18.08.2015 г.
I. При проверката на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Белово“
ЕООД, гр. Белово за периода 2012 - 2014 г. с приемно-предавателен протокол от
19.08.2015 г. са получени следните документи:
 Схеми на експлоатираните водоснабдителни системи (ВС) в обслужваната
територия представени на магнитен носител.
 Справка за брой сградни водопроводни отклонения (СВО) и брой монтирани
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водомери по населени места - общ брой водомери, в т.ч. работещи и неработещи; брой
водомери на СВО в срок на последваща метрологична проверка, проверка на системата за
отчитане и фактуриране за 2011 - 2014 г.;
 Копия на карнети на водомери за произволно избрани обекти за периода 2011 2014 г.;
 Копия на фактури от различни потребителски групи и населени места, в
периода 2011 - 2014 г., - по 5 бр. за всяка година от периода;
 Копия от 5 бр. протоколи за извършена последваща проверка на средствата за
измерване за 2015 г. и договор с фирма „ХИДРО - КОНТ - Милена Стоянова“ ЕТ от
05.01.2015 г.
 Справка за общия брой монтирани водомери по насели места за периода 2011 2014 г. и копия от 19 протокола за монтаж на нови водомери за периода 2012 - 2014 г.
 Извлечение от дневниците за аварии за произволно избрани месеци от 2014 г. и
копия от искането за материали за две от авариите. Представени са и извлечения от
програмата за складови наличности за периода 2012 - 2014 г.
 Справка за използвани софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране;
 Извлечение за периода 2011 - 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка 401
„Задължения към доставчици”;
 Извлечение от аналитичната отчетност на сметка 602 „Доставяне на вода,
съдебни и нотариални такси“ за периода 2012 – 2014 г.;
 Копие на договор за доставка за електроенергия с „ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп“ ЕАД от 09.12.2013 г. за срок от 12 месеца;
 Годишен финансов отчет за 2014 г.;
 Копие на договор за финансов лизинг на оборудване от 15.11.2013 г. с
„Лизингова компания“АД, погасителен план и технически спецификации на закупеното
оборудване;
 Копие на договор за учредяване на залог върху движими вещи от 30.08.2013 г.
с „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД и погасителен план по договор за заем 000352.01 с
фирма „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД.
II. Описание на фактическата обстановка:
С Решение № БП-006/15.09.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на
„Водоснабдяване и канализация - Белово” ЕООД за периода 2008 - 2010 г., чийто
тригодишен срок е изтекъл на 31.12.2010 г.
С Решение на Комисията № БП-1/10.02.2014 г. на основание чл. 11, ал. 2 от
ЗРВКУ внесеният със заявление, с вх. № В-17-41-2/28.10.2013 г. бизнес план за дейността
на „В и К - Белово” ЕООД е върнат на дружеството с указания за представяне на
преработен бизнес план с обособени две ВС - помпена и гравитачна за периода 2011 2015 година, като в същия следва да бъдат включени отчетни данни за периода 2011 2013 г. и прогнозни данни за периода 2014 - 2015 г. и е определен срок за представяне на
преработения бизнес план до 30.04.2014 г. Със същото решение е указано на В и К
оператора в срока за внасяне на бизнес плана да предостави отчетни данни за периода
2009 - 2012 г., както и справки към ЕССО за 2012 г. за отделни водоснабдителни системи помпена и гравитачна.
В изпълнение на горецитираното решение на Комисията с вх. № В-17-412/13.03.
2014 г. е внесен бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Белово” ЕООД за
периода 2009 - 2015 г., който отново не отговаря на указанията, дадени на В и К оператора
с Решението на Комисията. С писмо, с изх. № В-17-41-2/02.06.2015 г. на КЕВР от В и К
оператора е изискано в 7-дневен срок да представи преработения в съответствие с
Решението на Комисията бизнес план за периода 2011 - 2015 г.
В протокола от 19.08.2015 г. за предаване и приемане на документи, от
присъстващите на проверката длъжностните лица от КЕВР е вписано указание към
„Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД в срок до 23.09.2015 г. в съответствие с
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Решение на комисията № БП-1/10.02.2014 г. да внесе за одобряване преработен Бизнес
план за развитие на дейността на дружеството за период 2011 - 2015 г. с обособени две
водоснабдителни системи - помпена и гравитачна, както и да представи справки към
Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) с отчетни данни за периода 2012 - 2014 г.
по правила за водене на разделно счетоводство за целите на регулирането на В и К
операторите.
С писмо, вх. № В-17-41-2/07.10.2015 г. Дружеството е внесло в КЕВР бизнес
план за развитие на дейността на „В и К - Белово“ ЕООД за периода 2011 - 2015 г. за две
обособени водоснабдителни системи. Бизнес планът е представен в комисията в един
екземпляр само на хартиен носител. С писмо, вх. № В-17-41-2/20.10.2015 г., В и К
операторът е внесъл допълнителна информация към бизнес плана, както и втори
екземпляр на същия, на хартиен и магнитен носител.
Бизнес планът е разгледан и одобрен от КЕВР с Решение № БП 68/11.11.2015 г.
По жалба, с вх. № В-11К-00-39 от 22.06.2015 г., 13.07.2015 г., 07.08.2015 г. от
Кузман Атанасов Маринков КЕВР е приела Решение № Ж-91/02.11.2015 г., а по жалба с
вх. № В-04-09-5/22.07.2015 г., подписана от г-н Любомир Александров Варев Комисията е
приела Решение № Ж-99/18.11.2015 г.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад „В и К - Белово“ ЕООД
все още не е представило исканите неколкократно от комисията справки към ЕССО
с отчетни данни за периода 2012 - 2014 г.
III. Анализ на представените материали, във връзка с извършената
извънредна проверка.
1. Относно отчетните данни, докладвани от дружеството за периода 2011 2014 г.
Представените в Комисията от „В и К - Белово“ ЕООД отчетни данни за
дейността на В и К оператора за периода 2011 - 2014 г. не са изготвяни съгласно
утвърдената от ДКЕВР структура, а именно не са попълнени всички справки - приложения
към Отчетния доклад, а тези, които са представени, съдържат обединени данни за една ВС
(дружеството екплоатира две ВС).
В резултат на това не е възможно да се направи анализ на показателите за
достигнати нива на качество на предоставяните от дружеството В и К услуги въз
основа на представените от дружеството отчетни доклади за периода 2011 - 2014 г.
Анализ на дейността на В и К оператора е направен в бизнес плана на „В и К Белово“ ЕООД, одобрен с решение на КЕВР с № БП - 68/11.11.2015 г. В и К операторът
коректно е представил справки с отчетни данни отделно за всяка ВС: „Помпена“ и
„Гравитачна“.
2. Относно изправността на водомерите, монтирани на СВО.
В писмо, с изх. № 135/31.08.2015 г. „Водоснабдяване и канализация - Белово“
ЕООД е представило справки за броя на СВО и брой на имотите с монтирани водомери в
гр. Белово, с. Момина Клисура, с. Голямо Белово, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Малко
Белово, с. Мененкьово и с. Сестримо, както и копия на карнети на потребители от община
Белово.

Населено място

Общ
брой
СВО

Обитаеми, в т.ч.
Необитаеми

Общо

СВО с
СВО с
водомери
водомери
подлежащи на
отговарящи
периодична
на ЗИ
проверка

СВО без
монтирани
водомери

гр. Белово

1584

153

1424

881

278

265

с. Голямо Белово

328

69

259

98

83

78

7

с. Габровица

362

144

218

178

28

12

с. Дъбравите

398

168

230

144

51

35

с. Малко Белово

507

168

346

179

95

72

с. Мененкьово

514

168

346

237

52

57

с. Сестримо

724

195

529

318

26

185

с. Момина Клисура

518

117

401

191

167

43

4935

1182

3753

2226

780

747

общо

Въз основа на гореизложеното могат да се направят следните изводи:
По силата на чл. 32, ал. 10 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи - Наредба № 4/2004 г. операторът на водоснабдителната
система монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения,
по които се отчита и заплаща изразходваното количество вода, а съответствието на
водомерите на СВО с нормативно установения (в ЗИ) стандарт е изискуемо съгласно чл.
34 от същата наредба (на тази нормативна конструкция съответстват клаузите на чл. 18,
ал. 1 във връзка с чл. 17 от Общи условия за предоставяне на В и К услуги на
потребителите от В и К оператор „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД (Общи
условия).
По обобщена информация, предоставена от дружеството, общият брой на СВО
е 4935 бр., 3753 бр. от тях са на обитаеми имоти и 1182 бр. - на необитаеми. В 2226 от
обитаемите имоти на сградните водопроводни отклонения са монтирани работещи
водомери, в съответствие с изискванията на ЗИ; в 780 имота измервателните уреди са
извън срок на последваща проверка и в 747 бр. имоти - няма монтирани такива.
Следователно дружеството формира водопотреблението на около 41% от
потребителите въз основа на брой обитатели или по измервателен уред, който не
отговаря на изискванията на нормативна уредба (ЗИ - по отношение на средствата
за измерване; начинът отчитане на изразходваната вода - чл. 30, заплащането на В
и К услугите - чл. 32 и следващите от Наредба № 4/2004 г.), както и на клаузите на
чл. 18 и чл. 17 от Общите условия.
Предоставените копия на карнети на водомери потвърждават констатацията погоре, а именно, че за голям брой потребители задълженията за плащане на ползвани В и К
услуги се формират въз основа на брой обитатели. Горецитираната справка, от своя страна
показва, че това поведение се следва от оператора в продължителен период от време - за
повече от година. Предвид задължението на В и К оператора да монтира, поддържа и
контролира водомерите на водопроводните отклонения, би следвало след установена
повреда или липса на измервателен уред дружеството да монтира водомер на сградното
водопроводно отклонение.
В този смисъл е чл. 19, ал. 1 от Общите условия, съгласно който срокът за
монтиране на измервателен уред не може да е по-дълъг от тридесет календарни дни,
считано от датата на установената липса, а количеството изразходвана вода се начислява
според средно месечния разход на съответния период от предходната година, съгласно чл.
24, ал. 1 от Общите условия. В и К дружеството не изпълнява това си задължение в
посочения срок и неправилно формира задълженията в такива имоти на база брой
обитатели.
В бизнес плана на дружеството и за двете водоснабдителни системи за периода 2011-2014
г. е отчетено неизпълнение на годишното целево ниво - 0,2 на показател 11ж –
„съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо
общия брой водомери“ съгласно Приложение № 1 на Наредбата за дългосрочните нива,
условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за
качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април
2006 г.)
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За 2015 г. В и К операторът е прогнозирал постигане на дългосрочното ниво за
показателя, но в ремонтната програма на бизнес плана не е заложил разходи за
проверка на водомери и за двете системи.
Отчетните разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ за
периода 2011 - 2014 г. и прогнозните за 2015 г. в одобрения бизнес план на дружеството са
представени в следните таблици по водоснабдителни системи, както следва:
ВС „Гравитачна“
№

Разходи по икономически
елементи
(хил.лв.)

Отчет

Разчет

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
спрямо
2013 г.

2015 г.

2015 г.
спрямо
2014 г.

1
2
3
4
5
6

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи

99
8
6
51
8
0

101
22
6
41
12
0

75
21
10
26
10
0

69
61
10
39
12
0

-8,0
190,5
0,00
50,0
20,0
-

66
11
10
39
9
0

-4,4
-82
-0,4
0,0
-25
-
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Разходи за текущ и авариен ремонт

1

1

1

1

0,00

1

0,00

173
49

183
56

143
66

192
51

34,2
-22,7

136
49

-29,1
-3,9

2015 г.

2015 г.
спрямо
2014 г.

Общо:
в т.ч. променливи разходи

ВС „Помпена“
№

Разходи по икономически
елементи
(хил.лв.)

1
2
3
4
5
6

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи
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Разходи за текущ и авариен ремонт
Общо:
в т.ч. променливи разходи

Отчет

Разчет

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
спрямо
2013 г.

147
13
6
91
13
0

160
33
6
82
18
3

114
37
10
78
15
3

182
94
10
83
17
3

59,7
154,1
0,0
6,4
13,3
0,0

115
19
10
86
14
3

-36,8
-79,8
-0,4
3,6
-17,7
0,0

2

2

3

1

-66,

2

100,0

272
71

304
86

260
101

390
82

49,9
-18,8

249
75

-36,1
-8,5

Общо за двете системи за услугата „доставяне на вода на потребителите“ са
предвидени през 2015 г. 385 хил. лв. оперативни разходи. В рамките на тези средства
следва да бъдат планирани необходимите за 2016 г. за проверка на водомери на сградни
водопроводни отклонения, с оглед изпълнение на нормативните изисквания към
средствата за търговско измерване и поетите ангажименти от В и К оператора в одобрения
бизнес план.
3. Действащи цени, утвърдени от КЕВР.
За периода на проверката с Решение № Ц - 70/20.10.2008 г. на комисията на „В и К Белово“ ЕООД, считано от 01.11.2008 г. са утвърдени следните цени без ДДС на В и К
услугите:
 доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“ - 1,04 лв./куб.м;
 доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна“ - 0,54 лв./куб.м;
 отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./куб.м.
Извършена е проверка на произволно избрани адреси от системата за
фактуриране и от представените копия на фактури зa периода 2011 - 2014 г., е видно, че В
и К операторът предоставя В и К услугите по цени, утвърдени от КЕВР.
4. Справка за използвани софтуери за счетоводно отчитане и инкасиране, и
прилагането на ЕССО.
Прилагания счетоводен софтуер от „В и К - Белово“ ЕООД е програмен продукт
“ULTIMATE” със следните модули:
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„ИНКАСО“
- въведен от 11.08.2011 г.
„Счетоводство“ - въведен от 13.07.2012 г.
„Склад“
- въведен от 13.07.2012 г.
„ДМА“
- въведен от 13.07.2012 г.
Към момента на проверката дружеството не прилага Единната система
за счетоводно отчитане (ЕССО), включваща единен сметкоплан и правилата към
него.
5. Извлечение за периода 2011 - 2014 г. от аналитичната отчетност на сметка
401 „Задължения към доставчици”.
„Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД е представил извлечение от
аналитичната отчетност на сметка „Задължения към доставчици” за периода 2012 - 2014
г. Данните са обобщени в таблицата:
-

(хил. лв.)

2012 г.
2013 г.
2014 г.

начално салдо
дебит
кредит
0,00
86 369,45
0,00
58 950,89
81 590,24 71 277,42

оборот
дебит
кредит
402 877,05 380 001,88
354 167,53 288 950,11
408 124,21 558 429,08

крайно салдо
дебит
кредит
0,00
63 494,28
81 950,24 75 683,71
11 416,23 151 408,28

За 2014 г. началното салдо по кредита е в размер на 71 277,42 лв., платените
задължения към доставчици през периода (оборота по дебита) са 408 124,21 лв., а
начислените задължения към доставчици през периода (оборота по кредита) са 558 429,08
лв. Размерът на задълженията към доставчици в края 2014 г. е в размер на 151 408,28 лв.,
като са увеличени двойно в сравнение с предходната година.
6. Разходи за консултантски услуги.
„Водоснабдяване и канализация - Белово“ ЕООД не е представил сключени
договори за консултантски услуги, а само извлечение от аналитичната отчетност на
сметка 602 „Доставяне на вода, съдебни и нотариални такси“за периода 2012 - 2014 г.
Данните са обобщени в таблицата:
(лв.)

2012
2013
2014

Начално
дебитно
салдо
0,00
0,00
0,00

Дебитни
обороти

Кредитни
обороти

188,33
842,02
1 344,87

188,33
842,02
0,00

Крайно
дебитно
салдо
0,00
0,00
1 344,87

За 2014 г. началното салдо е 0 лв., платените разходи през периода (оборота по
дебита) са 1 344.87 лв., като през периода няма начислени задължения (оборота по
кредита).
С писмо с вх. № В-17-41-7/07.09.2015 г. В и К операторът допълнително е
представил копия на платежни нареждания и фактури относно заведени дела в районен
съд Пазарджик и различни нотариални такси, общо 8 бр. за периода 2012 - 2014 г., на
следната стойност общо по години:
(лв.)

Консултантски услуги
по разходни документи

2012
68,33

2013
972,26

2014
1344,87

Липсва допълнително пояснение за така представените разходи,
основанието за тяхното възлагане и анализ на ефекта от използването им.
7. Ползван финансов лизинг.
В и К операторът е представил:
 копие на договор за финансов лизинг на оборудване (2 бр.
багер CASE 580ST, допълнителна багер кофа 300mm, хидравличен чук и
CASE CB65, гребло за сняг) с „Лизингова компания“ АД. Договорът е
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сключен на 15.11.2013 г. за период от 60 месеца (до 15.10.2018 г.) със
стойност 290 520,00 лв.; първа вноска 58 104,00 лв. с ДДС и такса лизинг с
ДДС 3 486,24 лв.
 копие на договор за учредяване на залог върху недвижими
вещи, с фирма „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД, сключен на 30.08.2013 г.
Предмет на договора е учредяване на залог в полза на „СИ ФИНАНСИ
ГРУП“ ЕООД върху движими вещи съгласно опис. Залогът се учредява за
срок до окончателното издължаване на лихвите и главницата по договор за
заем № 000352.01 от 30.08.2013 г. със същата фирма, в размер на 200 000
лв., с лихва за редовен дълг 15 % годишно и лихва за просрочие уговорената лихва удвоена за останалия периода на договора.
В и К операторът не е представил копие на договор за заем № 000352.01 от
30.08.2013 г. с фирма „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД, както и опис на движимите вещи
върху които е учреден залог в полза на „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД.
Представено е копие на погасителен план към договор за заем № 000352.01, от който е
видно, че договорът е за срок от 60 месеца (до 30.08.2018 г.) с месечни вноски в размер на
2 500 лв. за първите 12 месеца и в размер на 5 566,15 лв. за останалите месеци до края на
срока.
Изказвания по т.2:
Н. Томова подробно докладва техническата част от извършената извънредна
проверка на „Водоснабдяване и Канализация - Белово” ЕООД, която обхваща периода от
2011 г. до 2014 г.
М. Добровска обърна внимание, че сред указанията на Комисията към дружеството
присъстват и такива, които са абстрактно насочени и са свързани със съблюдаване на
нормативната уредба. Работната група не постъпва по този начин в други случаи, защото
чл. 21 изисква да се дават конкретни указания, които след това могат да бъдат проверени. В
този случай това е доклад относно извършена проверка, продължила доста дълго време.
Целта е да се установят недостатъците в работата на В и К оператора и да се препоръчат
мерки не само за конкретно констатирани недостатъци, но и да се съдейства за коригиране
поведението на дружеството. Вече са направени първите стъпки в това отношение.
„Водоснабдяване и Канализация - Белово” ЕООД е изпратило писмо до Комисията, за да
поиска Общите условия, които да публикува на интернет страница на общината, защото се
оказва, че дори те не са налични. При представянето на първия доклад С. Тодорова е
предложила да се проведе среща между членовете на Комисията и ръководителите на
дружеството. По този начин могат да бъдат набелязани конкретни мерки чрез които да се
изпълняват указанията на Комисията.
И. Иванов припомни на присъстващите, че проверката е предшествана от постъпили
в Комисията жалби. М. Добровска трябва да уточни провеждането на срещата с членовете
на Комисията, които отговарят за В и К сектора.
С. Тодорова каза, че има някои редакционни бележки относно решението. От т. I да
отпаднат думите: освен, последиците от. Да бъде записано: на констатираните
нарушения. Да отпадне думата още, а вм. за дейността да бъде записано към дейността.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и във
връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни
услуги,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
І. На „Водоснабдяване и канализация - Белово” ЕООД, гр. Белово се дадат следните
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задължителни указания, насочени към отстраняване на констатираните нарушения и
коригиране поведението на оператора - в посока съблюдаване на относимите към
дейността нормативни актове и договорни клаузи, така, че да се създадат условия за
постигане целите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги, определени в чл. 4, ал. 1:
1. Да представи график за 2016 г. за последваща проверка на 613 бр. водомери на
СВО (в тази бройка не са включени 163 бр. водомери на СВО в с. Момина клисура, за
които е дадено конкретно указание в Решение № Ж-91/02.11.2015 г. на КЕВР).
2. Да представя ежемесечно в КЕВР справка за извършените действия по т. 1, с
приложени съставените двустранно подписани документи и свидетелства за извършена
последваща проверка на водомерите, издадени от акредитирана лаборатория и за техния
монтаж, в срок: последния работен ден от месеца, който следва отчетния.
3. Да представи справки към ЕССО с отчетни данни за периода 2012 - 2014 г.
4. Да представи обосновка за извършените разходи за консултантски услуги през
2014 г., основанието за тяхното възлагане и анализ на ефекта от използването им.
5. Да прилага разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Общите условия, съгласно която при
подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя, В и К операторът
временно преустановява доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния
кран преди водомера за периода, посочен в заявлението, като в този случай се записват
показанията на измервателните уреди.
6. Да спазва разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Наредба № 4/14.09.2004 г., съгласно
която датата и отчетите на измервателните уреди се установяват чрез отбелязване на
показанията им в карнета, и се удостоверяват с подписа на потребителя или негов
представител.
7. Да осигури ефективен вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с
дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед спазване на
нормативните изисквания по отношение периодичността на отчитане и достоверността на
получаваните данни (от проверител на дружеството).
8. В 14-дневен срок от уведомяването за приетия доклад да уведоми КЕВР за
предприетите действия и резултатите от тях, като представи доказателства за
изпълнението на направените препоръки в т.т. 1, 3 и 4.
ІІ. Копие от доклада за извънредната проверка на „Водоснабдяване и канализация Белово” ЕООД, гр. Белово да бъде изпратено за сведение на общинския съвет на община
Белово поради констатирани многобройни нередности в дейността на В и К оператора.
III. Да се организира среща между членовете на Комисията, отговарящи за В и К
сектора и представители на „Водоснабдяване и Канализация - Белово” ЕООД, гр. Белово.
Решението е взето с осем гласа „за” ( И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А.
Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, В. Петков, Д. Кочков), от които два гласа (В.
Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
от „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД.
„ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., Тарифата).
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и
представлява сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция
„ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад.
Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, на 02.06.2015 г. за „ЕНЕРДЖИ БРОС“ е вписана промяна на
правната форма от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с
ограничена отговорност“. За управител и за едноличен собственик на капитала на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, считано от 02.06.2015 г., е вписан г-н Огнян Красимиров
Милчев.
Непогасените от “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г.
Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00
лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ не са заплатени.
Изказвания по т.3:
Докладва А. Димитрова.
А. Йорданов предложи да бъде направен анализ и пълен списък на непогасените в
срок задължения за лицензионни и други такси. Остава убеждението, че не са обхванати
всички длъжници и периоди. При изготвянето на този списък може да се работи съвместно
с отделите, които отговарят за контрола и лицензиите.
А. Димитрова каза, че тази справка може да бъде представена по сектори до
10.12.2015 г.
И. Иванов каза, че след като разпише справката, тя ще бъде изпратена за сведение до
всички членове на Комисията.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет лева и
двадесет и седем стотинки), а именно:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
2. “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
3. Отдел „Финансово – стопанска дейност“ да направи пълен списък на дружествата
с непогасени в срок задължения за лицензионни и други такси, който да бъде представен
на членовете на Комисията.
Решението е взето с осем гласа „за”.

По т.4. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
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постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и
представлява сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция
„ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад.
Непогасените от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г.
Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00
лева, считано от 01.01.2015 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 „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ не са заплатени.
Изказвания по т.4:
Докладва А. Димитрова.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва:
1.1.
Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет лева и
двадесет и седем стотинки), а именно:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
2. „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
Решението е взето с осем гласа „за”.
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По т.5. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
от „ЛОНИКО” ЕООД.
„ЛОНИКО” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона
за енергетиката за лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира
годишна такса в размер на 2 000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет
за предходната година и отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1
от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЛОНИКО” ЕООД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и представлява
сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция „ЦРЛП”,
понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите
такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“ е извършила
начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад.
Непогасените от „ЛОНИКО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани както
следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г.
Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00
лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЛОНИКО” ЕООД към КЕВР за издадената
му Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с
електрическа енергия“ не са заплатени.
Изказвания по т.5:
Докладва А. Димитрова.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ЛОНИКО” ЕООД, както следва:
1.1.
Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет лева и
двадесет и седем стотинки), а именно:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата),
2. „ЛОНИКО” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
Решението е взето с осем гласа „за”.

По т.6. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими
от „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД с предишно наименование „ЕВРО ПАУЪР“ АД.
“ЕВРО ПАУЪР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. С Решение № Пр-Л-245
от 23.02.2015 г. Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. е прекратена.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията за „ЕВРО ПАУЪР“ АД са вписани следните промени:
1. По отношение на наименованието:
- На 16.02.2011 г. е вписана промяна на наименованието на дружеството от
„ЕВРО ПАУЪР“ на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“;
2. По отношение на правната форма
- На 04.11.2010 г. е вписана промяна на правната форма от „акционерно
дружество“ на „еднолично акционерно дружество“;
3. По отношение на седалището и адреса на управление
- На 27.11.2013 г. седалището и адреса на управление на дружеството е променен
от „Република България, гр. София 1797, район Изгрев, бул. „Г. М. Димитров“
№ 16“ на „Република България“, област София, община Етрополе, гр.
Етрополе 2180, ул. „Мико Лаков“ № 4“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от ДКЕВР 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., Тарифата).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
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съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
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 (чл. 3, ал. 8 от Тарифата). Таксата се заплаща в
7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от Тарифата).
Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015 г. за прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от
12.09.2007 г. е връчена на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД на 30.03.2015 г.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД годишната такса за 2014 г. е изчислена като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и
представлява сума в размер на 2 000,00 лева.
За “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД годишната такса за 2015 г. изчислена като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и
представлява сума в размер на 2 000,00 лева. Съгласно Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015
г. за прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. дължимата годишна такса за
2015 г. е преизчислена и представлява сума в размер на 295,89 лева, изчислена като част
от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година
до датата на решението на комисията за прекратяване на лицензията (чл. 3, ал. 8 от
Тарифата).
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е
изготвила справка, приложена към настоящия доклад.
Непогасените от “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,52 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,63 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД към 31.12.2014 г.
представлява главница в размер на общо 2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в
размер на общо 85,15 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано
от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Начислена е лицензионна такса за 2015 г. в размер на 295,89 лева, дължима към
06.04.2015 г., върху която сума, считано от 07.04.2015 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 “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД към
КЕВР за издадената му и прекратена Лицензия Л-245-15 от 12.09.2007 г. за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“ не са заплатени.
Изказвания по т.6:
Докладва А. Димитрова.
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Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, както следва:
1.4. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 295,89 лева (две хиляда
двеста деветдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи:
- 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 295,89 лева, лицензионна такса за 2015 г., изчислена като част от годишната
сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година
до датата на решението на комисията за прекратяване на лицензията.
1.5. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,15 лева (осем и пет лева и
петнадесет стотинки), а именно:
- 76,52 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху
неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,63 лева, начислена за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.6. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както
следва:
- Върху 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г.;
- Върху 295,89 лева, считано от 07.04.2015 г.
2. “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
Решението е взето с осем гласа „за”.

Приложения:
1. Доклад с вх. № В-Дк-153/22.10.2015 г. относно изготвен сравнителен анализ на
В и К сектора с отчетни данни за периода 2009 – 2014 г.
2. Доклад с вх. № В-Дк-162/23.10.2015 г. относно извънредна проверка на
„Водоснабдяване и Канализация - Белово” ЕООД, гр. Белово.
3. Доклад с вх. № О-Дк-375/13.11.2015 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД.
4. Доклад с вх. № О-Дк-378/13.11.2015 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
5. Доклад с вх. № О-Дк-377/13.11.2015 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
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„ЛОНИКО” ЕООД.
6. Доклад с вх. № О-Дк-376/13.11.2015 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД с предишно наименование „ЕВРО ПАУЪР“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(В. Петков)
7. .................................................
(Д. Кочков)
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