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П Р О Т О К О Л 

 

№ 147 

 
София, 06.07.2016 година 

 

 

Днес, 06.07.2016 г. от 14:00 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 Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. 

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, И. Александров – началник на 

отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 

и експерти на КЕВР. 

 

 В. Петков предложи т. 1 (Доклад с вх. № В-Дк-117/24.06.2016 г. и проект на 

решение относно внесен в КЕВР проект на Общи условия за предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от „Софийска вода” АД) и 

т. 2 (Доклад с вх. № В-Дк-121/30.06.2016 г. относно социална поносимост на цената на 

ВиК услугите) да отпаднат от проекта на дневен ред. Темите са значими и е добре да 

бъдат разгледани следващата седмица, когато Комисията наистина ще бъде в пълен 

състав. Всички членове на КЕВР трябва да участват в коментарите относно описаните 

изкривявания в доклада за социалната поносимост на цената на В и К услугите. Д. Кочков 

също ще бъде на работа следващата седмица.  

 И. Иванов запита Р. Тоткова кога ще бъде следващото заседание на Комисията в 

пълен състав.  

 Р. Тоткова отговори, че все още не е насрочено заседание на Комисията в пълен 

състав за следващата седмица.   

 В. Петков каза, че след откритите заседания и обществените обсъждания може да 

бъде насрочено закрито заседание след 12:30 часа. 

 И. Иванов каза, че може да се насрочи закрито заседание в пълен състав още във 

вторник.  

 В. Петков добави, че е по-добре заседанието да бъде в сряда, за да може всички 

членове на Комисията да бъдат запознати с докладите и да има смислени коментари. 

 И. Иванов прие предложението и повтори, че докладите по т. 1 и т. 2 ще бъдат 

разгледани на закрито заседание, което ще се проведе на 13.07.2016 г. от 13:30 часа. 

Председателят каза, че има още едно предложение, което се отнася за включването на 

допълнителна точка в дневния ред (Доклад относно проверка на крайните снабдители 

„ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „Енерго-Про 
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Продажби“ АД във връзка със сключени договори за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми източници). По този въпрос има заповед, която е издадена 

още на 01.12.2015 г. Представянето на проверката пред Комисията е забавено със седем 

месеца. И. Иванов каза, че е провел разговор със С. Тодорова, която е настояла този 

въпрос да бъде разгледан. Проведен е разговор и със С. Манчев от работната група. 

Докладът отново е забавен, а С. Тодорова е адресирала докладна записка с изричното 

настояване да се вземат мерки предвид това, че един от тези мини ВЕЦ-ове, които са към 

„Енерго-Про Продажби“ АД, е с неправилно определена преференциална цена, която 

трябва да бъде намалена. Всеки ден забава води до ощетяване на НЕК ЕАД, а оттам и на 

държавата. Освен настояването на С. Тодорова за спешно разглеждане на този въпрос, С. 

Манчев вероятно ще напусне Комисията, защото вече има депозирано заявление. Към 

доклада има проект на решение за относно „Енерго-Про Продажби“ АД да прекрати тази 

цена и да има друга по-ниска преференциална цена. И. Иванов каза, че включването на 

този доклад ще бъде отложено, ако има възражения от членовете на Комисията.  

 Е. Харитонова каза, че не е прочела доклада.  

 Говори В. Петков, без микрофон.  

 И. Иванов каза, че разглеждането на доклада ще бъде отложено.  

   

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад относно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански 

нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич. 

Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, Юлиана Ангелова,  

Йовка Велчева, Надежда Иванова 

 

2. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 

г. с искане за издаване на разрешение за учредяване на ипотека и залог върху имущество, 

с което се осъществява лицензионна дейност, както и искане за даване на разрешение за 

поемане на солидарна отговорност от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. 

Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, Цветанка Камбурова, 

Георги Петров, Надежда Иванова, Стоил Манчев, Ана Иванова, Анелия Петрова 

 

 3. Доклад относно определяне на размера на допълнителния платен отпуск за 

работа при ненормирано работно време на членовете на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

Докладва: Юлиян Митев 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на 

потребители в град Петрич. 

 

С Решение № Л-435 от 27.02.2015 г., по т. 2, Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) е издала на „Топлофикация Петрич” ЕАД лицензия за извършване на 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 (двадесет) 

години.  

На основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) продажбата на 

топлинна енергия между производител и пряко присъединени клиенти на топлинна 

енергия за небитови нужди се извършва на основата на писмени договори при общи 

условия, като общите условия се предлагат от производителя и се одобряват от 
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Комисията. В тази връзка, „Топлофикация Петрич” ЕАД е представило за одобряване от 

КЕВР проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич (Общи условия), които след 

одобряването им от КЕВР да станат приложение към лицензията съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Предметът на Общите условия не попада в приложното поле на Закона за защита на 

потребителите (ЗЗП), тъй като съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП 

„потребител” по смисъла на този закон е всяко физическо лице, което придобива стоки 

или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или 

професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този 

закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, докато 

клиентите на производствената площадка на оранжерийния комплекс на „В& ВГД 

Оранжерии Петрич” ООД извършват търговска и професионална дейност. Поради тази 

причина, проектът на Общи условия не следва да се изпраща на Комисия за защита на 

потребителите. 

Извършеният подробен анализ на проекта на Общи условия показва, че заявителят 

като цяло го е съобразил със съответните разпоредби от ЗЕ, Наредба № 16-334 от 

06.04.2007 г. за топлоснабдяването и НЛДЕ, уреждащи продажбата на топлинна енергия 

за небитови нужди от производител на пряко присъединени клиенти на топлинна енергия, 

но се констатират и редица несъответствия на отделни текстове от проекта със законовите 

изисквания, които следва да бъдат коригирани, като дружеството представи в КЕВР 

преработен проект на общите условия.  

На дружеството следва да бъдат дадени указания за преработване на проекта, както 

следва: 

1. Проектът на Общи условия е изготвен преди влизане в сила на Закона за 

изменение и допълнение на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.), поради 

което е необходимо да бъде коригиран, като текстовете бъдат съобразени терминологично 

с нормативните изменения в ЗЕ, а именно - „ДКЕВР” да се замени с „КЕВР”.  

2. С оглед привеждане на терминологията с нормативните промени в ЗЕ, обн. ДВ, бр. 

54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., навсякъде в текста „потребители” да се замени с 

„клиенти” и „стопански нужди” да се замени с „небитови нужди”. 

3. Проектът на Общи условия да се приведе в съответствие с извършваната от 

дружеството дейност, за която му е издадена от КЕВР лицензия. В тази връзка, от 

заглавието и от текста отпадне „гр. Петрич”, тъй като присъединените клиенти не се 

намират на територията на града и за тази територия дружеството няма издадена лицензия 

за пренос на топлинна енергия. Да преработи разпоредбите, касаещи продажбата на 

топлинна енергия с топлоносител пара, защото „Топлофикация Петрич” ЕАД не снабдява 

клиенти с този вид топлоносител (раздел ІІ от глава втора, раздел ІІ от глава трета, чл. 50, 

чл. 51, чл. 52, чл. 53, чл. 69). „Топлопреносни мрежи” да се коригира на „топлопроводи”, 

тъй като дружеството продава топлинна енергия на пряко присъединени клиенти за 

небитови нужди чрез преки топлопроводи, а не чрез топлопреносна мрежа.  

4. В чл. 2 да се посочи номера и вида на издадената на дружеството лицензия, тъй 

като няма издадена лицензия за пренос на топлинна енергия. 

5. В чл. 5, ал. 1 следва да отпадне т. 3, тъй като тя се отнася за сграда със смесено 

потребление на топлинна енергия за битови и за стопански нужди, а дружеството е 

декларирало, че има присъединени клиенти само за небитови нужди. 

6. В чл. 7 и в чл. 11, ал. 2 „оператора на топлоснабдителната мрежа“ да се замени с 

„Продавача“. В чл. 7 да отпадне „хидравличен режим и температурен график“, 

количествата и параметрите на топлоносителя се определят в договора с клиентите. 

7. В наименованието на Раздел III от глава втора да отпадне текстът „когато 

купувачът е ползващ топлинна енергия с топлоносител гореща вода“, поради липса на 

друг вид топлоносител. 

8. В чл. 23 да отпадне текстът след „топлоснабдяването“, тъй като дружеството няма 
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одобрени Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

9. В чл. 27, ал. 1 с оглед защита на правата на клиентите и за по-голяма яснота, да се 

добави, че когато констатираните отклонения са извън границите на допустимите по 

стандарта, разходите за проверката са за сметка на продавача. 

10. В чл. 40, ал. 2 е предвидено, че подадените възражения след изтичане на срока не 

се разглеждат, което е неоснователно, тъй като чрез общите условия не следва да се 

ограничават правата на клиентите, които те имат по закон. С оглед защита на правата на 

клиентите, изречение второ от чл. 40, ал. 2 следва да придобие редакцията: „След 

изтичане на срока, възражения могат да се предявят по съдебен ред”. 

11. В чл. 41 да отпадне ал. 1, защото чрез нея се ограничават начините за заплащане 

на дължимите суми от страна на купувача, а от друга страна разпоредбата не е 

необходима, тъй като в следващата разпоредба на алинея втора от чл. 41 е посочено, че 

страните определят начина на плащане в договора за продажба на топлинна енергия. 

12. В чл. 42, ал. 2 е предвидено: „Когато Купувачът има две и повече дължими 

суми, включително съдебни и присъдени вземания, при плащане се погасява най-старото 

задължение. Ако сумата не е достатъчна да покрие цялото задължение, погасяват се 

първо присъдените разноски, законната лихва и след това главницата. Като се започне 

от месеца с най-старо задължение”. 

Разпоредбата от една страна необосновано ограничава правото на длъжника да заяви 

кое от своите задължения погасява, а от друга страна не е съобразена със задължителната 

съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по приложението на чл. 76, ал. 2 от 

Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съгласно която поредността на погасяване на 

задълженията, посочена в чл. 76, ал. 2 от ЗЗД не се отнася за законната лихва по чл. 86, ал. 

1 ЗЗД (Решение № 111 от 27.10.2009 г. по т. д. № 296/2009 г., Т. К., І Т. О. на ВКС и 

цитираната в него практика: Решение № 48/25.01.2000 г. по гр. д. № 1065/99 г. на ВКС, 

Решение № 1276/08.10.1999 г. по гр. д. № 577/99 г. на ВКС, V Г.О. и Решение № 

266/12.06.2006 г. по т. д. № 832/2005 г. на ВКС, ТК, ІІ отд.). Обезщетението за забавено 

плащане по своята същност не е лихва и не се прилага правилото на чл. 76, ал. 2 ЗЗД, 

относимо само за възнаградителните лихви, в който случай поредността настъпва по 

силата на закона. В тази връзка следва да се напомни, че чл. 76 от ЗЗД гласи: (1) Този, 

който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е 

достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил 

това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво 

обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали 

едновременно, те се погасяват съразмерно. (2) Когато изпълнението не е достатъчно да 

покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след 

това лихвите и най-после главницата. 

Във връзка с гореизложеното разпоредбата на чл. 42, ал. 2 следва да отпадне от 

проекта, като се прилагат правилата на ЗЗД. 

13. В чл. 48, ал. 2 препратката към чл. 48 (същия член) е неправилна и следва да се 

коригира, вероятно дружеството е имало предвид разпоредбата на чл. 47. 

14. Разпоредбата на чл. 54 следва да отпадне от проекта на общи условия. Алинея 

първа следва да отпадне, тъй като текстът на чл. 154 от ЗЕ се отнася само за 

топлопреносно предприятие, а заявителят няма издадена лицензия за пренос на топлинна 

енергия, освен това е цитирана разпоредба от отменения Граждански процесуален кодекс. 

По отношение на алинея втора важи казаното по-горе в т. 12. 

15. В чл. 57, ал. 3 накрая да се добави текстът „и от захранващия топлопровод“, 

касаещ директно присъединените клиенти без абонатна станция. 

16. Разпоредбата на чл. 58, ал. 4 следва да отпадне от проекта, по съображенията, 

изложени по-горе относно чл. 54, ал. 1 от проекта. 

17. Чл. 65, ал. 3 да отпадне, тъй като касае взаимоотношения с битови клиенти, 

които дружеството не снабдява с топлинна енергия. 
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18. В чл. 68, ал. 1, т. 6 да отпаднат думите „или за пренос на топлинна енергия”, тъй 

като на дружеството не е издавана лицензия за пренос на топлинна енергия. 

19. В чл. 72 да отпадне ал. 2, тъй като дружеството няма одобрени общи условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди. 

20. В Преходните и заключителни разпоредби да се посочи актуалното решение на 

Съвета на директорите на дружеството, след изпълнение на задължителните указания на 

КЕВР. 

21. „Топлофикация Петрич” ЕАД следва да представи Проект на Общи условия на 

електронен носител. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва Ю. Ангелова, която обърна внимание на основните моменти, които 

работната група е отбелязала като несъответствия в Общите условия за продажба на 

топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в 

град Петрич. С издаването на лицензията и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за 

енергетиката продажбата на топлинна енергия между производител и пряко присъединени 

клиенти се извършва на основата на писмени договори при Общи условия. Извършеният 

подробен анализ на проекта на Общи условия показва, че заявителят като цяло е 

съобразил проекта със съответните разпоредби от ЗЕ, Наредба  за топлоснабдяването и 

НЛДЕ. Проектът на Общи условия е изготвен преди влизане в сила на Закона за 

изменение и допълнение на ЗЕ (в сила от 06.03.2015 г.), поради което е необходимо да 

бъде коригиран, като текстовете бъдат съобразени терминологично с нормативните 

изменения в ЗЕ. Работната група е дала указания кои точно текстове трябва да бъдат 

коригирани. Всички термини, които са свързани с топлопреносна мрежа, трябва да 

отпаднат, тъй като дружеството не разполага с такава, а има преки топлопроводи към 

пряко присъединените клиенти за небитови нужди. Навсякъде, където е записано 

„лицензия за пренос на топлинна енергия“, която липсва, трябва да бъде отстранен този 

текст. Основно са указани неща, които се разминават във връзка с подадени възражения от 

клиентите, и е посочено каква редакция следва да бъде направена относно сроковете, по 

които могат да се предявяват възражения по съдебен ред. Има дребни забележки, които 

дружеството трябва да отрази. Те са във връзка със захранващи топлопроводи към 

директно присъединени клиенти и неправилни препратки. Комисията трябва да даде 

указания тези неточности да бъдат отстранени, за да бъде проектът изцяло съобразен с 

изискванията на закона и наредбата.  

И. Иванов каза, че списъкът от забележки и препоръки на работната група се 

състои от 21 точки. Трябва да последва отрито заседание, за да се чуе становището на на 

заявителя по отношение на забележките и след това ще има закрито заседание за приемане 

на решение. Председателят запита, дали представителите на „Топлофикация Петрич” ЕАД 

са били в контакт с работната група, защото тези 21 забележки показват, че има 

несвършена базисна работа по отношение изработването на Общите условия.  

Ю. Ангелова отговори, че е имало контакт относно отстраняването на неточности 

по заявлението за издаване на двете лицензии. За лицензията за пренос вече има решение 

за отказ. Проектът е изготвен от дружеството с включването на битови потребители и 

продажба през топлопреносна мрежа. Този проект е само да стопански нужди.  

 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

КЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 и т. 3 от Закона за 

енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклада на работната група относно Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в 

град Петрич.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 13.07.2016 г. от 11:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. 

с искане за издаване на разрешение за учредяване на ипотека и залог върху 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, както и искане за даване 

на разрешение за поемане на солидарна отговорност от „ТЕЦ Горна Оряховица“ 

ЕАД, установи следното:  

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило от 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г., с искане за 

издаване на разрешение за учредяване на ипотека и залог върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност, както и искане за даване на разрешение за поемане на 

солидарна отговорност. Към заявлението дружеството е представило следните документи: 

проект на Рамков договор за издаване на банкови гаранции, с две приложения към него: 

Приложение № 1 опис на недвижимите имоти, предвидени за обезпечение и Приложение № 2 

опис на ДМА, предвидени за обезпечение под формата на особен залог; документ за платена 

такса. 

Във връзка с горното със Заповед № З-Е-40 от 22.03.2016 г. на председателя на КЕВР е 

създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и 

приложенията към него, за установяване на основателността на исканията. 

 След преглед на подаденото заявление за съответствие с изискванията на Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), на заявителя е изпратено писмо изх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 23.03.2016 г., с 

което на основание чл. 7, ал. 1 от НЛДЕ, от дружеството е изискано да представи: 

одитиран годишен финансов отчет за 2015 г. с всички приложения към него, както и 

финансов анализ и оценка на финансовото състояние; финансова обосновка, относно 

възможностите на дружеството да обслужва кредита в случай, че издадените банкови 

гаранции се оформят като банков кредит и „Захарни заводи“ АД, в качеството му на 

кредитополучател, не разполага с необходимия паричен ресурс да обслужва кредита и 

вземанията на банката станат изискуеми от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, в качеството му 

на съдлъжник; Проект на договор за особен залог и ипотека, обезпечаващи всички 

вземания на банката по рамков договор за издаване на банкови гаранции. С писма с вх. № 

Е-ЗЛР-Р-9 от 06.04.2016 г. и от 10.06.2016 г. дружеството е представило исканата 

информация, включително индивидуален годишен финансов отчет за 2015 г. и прогнозен 

паричен поток за периода 2015 г. – 2026 г. на „Захарни заводи“ АД. С писмо с вх. № Е-

ЗЛР-Р-9 от 10.06.2016 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е представило актуализиран проект 

на Рамков договор за издаване на банкови гаранции. 

 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е обосновало исканията си за издаване на 

apis://Base=NARH&DocCode=40332&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40332&Type=201/
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разрешение за поемане на солидарна отговорност по Рамков договор за издаване на 

банкови гаранции и за учредяване на ипотека и залог върху имущество, с което 

осъществява лицензионна дейност, като обезпечение по същия договор, със следните 

аргументи: 

Дружеството посочва, че Рамковият договор за издаване на банкови гаранции се 

сключва с цел да бъде предоставен лимит, съответно и издадена банкова гаранция в полза 

на „Захарни заводи“ АД, с ЕИК:1040517337, в размер до 8 600 000 лева, необходима за 

спазване на акцизното законодателство при осъществяваното от „Захарни заводи“ АД 

спиртопроизводство. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще отговаря солидарно и ще учреди 

особен залог и ипотека на притежаваното от него имущество за обезпечаване 

евентуално възникнало задължение на дружеството майка - „Захарни заводи“ АД по 

банковия договор. Дружеството отбелязва, че за надлежното изпълнение на договора 

поръчителстват дружествата „ГУ-Фарадей“ ЕООД с ЕИК123655610 и „Ритъм-4-ТБ“ 

ООД с ЕИК:123655865. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД посочва, че банковата гаранция 

следва да обезпечава задължението за заплащане на акциза, което би възникнало при 

производството от страна на „Захарни заводи“ АД, като отбелязва, че размерът, на 

обезпечението се определя съгласно чл. 77, ал. 2 от Закон за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС), който е пределно определен. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е eднолично акционерно дружество, учредено по 

реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието с ЕИК 200532770, със седалище и адрес на 

управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис І“ № 29, с предмет на дейност: 

производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лиценз), преработка на 

въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности, 

консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност, 

незабранена от закона.  

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Анатолий Ботов заедно с 

един от останалите двама членове на съвета на директорите - Руси Илчев Данев или 

Валентина Иванова Ралева. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-

312-03 от 23.11.2009 г,. издадена от Комисията за извършване на дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“. 

I. С подаденото заявление е направено искане да бъде издадено разрешение за 

поемане на солидарна отговорност от страна на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно 

представен проект на Рамков договор за издаване на банкови гаранции. 

Проектът на Рамков договор за издаване на банкови гаранции (Проекта на рамков 

договор) е със страни „Общинска банка“ АД (кредитор, банката), „Захарни заводи“ АД 

(кредитополучател, клиент), „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД (солидарен длъжник или 

съдлъжник), и „ГУ-Фарадей“ ЕООД и „Ритъм-4-ТБ“ ООД (поръчители).  

По силата на чл. 1 от Проекта на рамков договор, „Общинска банка“ АД издава 

банкови гаранции по нареждане на „Захарни заводи“ АД за гарантиране на задълженията 

на „Захарни заводи“ АД, с общ лимит до 8 600 000 лева, в това число: банкови гаранции за 

обезпечаване на дължим акциз във връзка с производството на спирт, банкови гаранции 

пред митнически учреждения и др. Във всеки един момент от действието на договора, 

сумата на издадените банкови гранции не може да надвишава определения общ лимит от 

8 600 000 (осем милиона и шестотин хиляди) лева. В случай на плащане от страна и за 

сметка на банката, по която и да е от издадените банкови гаранции, платените суми се 

оформят служебно като банков кредит, отпуснат от „Общинска банка“ АД на „Захарни 

заводи“ АД, при условията на договора.  

Условия и валидност за издаване на банковите гаранции 

Условие за издаване на банковите гаранции е клиентът да плати на банката 
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следните такси и комисиони: Такса за проучване, анализ и изготвяне на становище по 

искане за кредитна сделка (кредит, банкова гаранция и др.) в размер на 2 000 (две хиляди) 

лева, при усвояване - 0.15% върху размера на кредитната сделка - минимум 50 лв., 

максимум 2 000 лв. Комисиона за издаване на банкови гаранции в размер на 0,15% (нула 

цяло и петнадесет процента), върху размера на всяка издадена банкова гаранция, 

включена в лимита на Рамковия договор, за всяко тримесечие или част от тримесечие, в 

рамките на срока на валидност на гаранцията - минимум 100 лв. Комисионата се събира за 

целия период на валидност на всяка една гаранция, издадена от лимита, като събраната 

такса не подлежи на връщане при евентуално намаляване и/или предсрочно 

освобождаване на гаранцията. 

Крайният срок на валидност на издадените банкови гаранции е до 30.12.2025 г., 

включително, а срокът на валидност на договора е до 31.07.2026 г., включващ крайния 

срок на валидност на банковите гаранции, издадени пред митнически учреждения, плюс 

предвидения срок в чл. 816 от Правилника за прилагане на закона за митниците.  

Плащане по гаранцията и условия на кредита 

В случай на плащане от страна и за сметка на банката, по която и да е от 

издадените банкови гаранции, платените суми служебно се оформят като банков кредит 

във валутата на извършеното плащане. Банковият кредит се отчита по заемна сметка, 

водена на името на клиента в банката. За начална дата на ползване на кредита се счита 

датата, на която банката е извършила плащане по гаранцията. Клиентът се задължава да 

издължи формирания банков кредит в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

началната дата на съответния банков кредит, формиран в следствие на плащане на суми 

по банкова гаранция.  Клиентът заплаща комисиона за управление и обработка на кредита 

в размер на 0,35% (нула цяло и тридесет и пет процента), съгласно действащата Тарифа на 

банката. Комисионата се начислява върху всяка сума, формирана като банков кредит, към 

началната дата на ползването му. Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен процент 

в размер равен на Базовия лихвен процент /БЛП/ на банката. Към датата на договора 

общият размер на лихвения процент по кредита се определя на 9.20 % годишно. БЛП се 

изчислява всеки месец от банката, като всяка негова промяна се обявява на интернет 

страницата на „Общинска банка“ АД и на места, до които клиентите имат достъп. В 

случай на промяна на БЛП, лихвеният процент по кредита ще се счита автоматично 

променен в съответствие с приетите изменения, считано от 20-то число на месеца, а в 

случай, че 20-то число е неприсъствен ден, от първия присъствен ден. За промяната на 

лихвените условия по този ред кредитополучателят дава своето съгласие с подписването 

на този договор. При просрочие на плащането по кредита, неиздължената изускуема част 

от кредита се олихвява с лихва за просрочие, включваща лихвен процент плюс 

наказателна надбавка, в размер на 10 (десет) пункта годишно, до окончателно заплащане 

на просрочената сума. При неплащане на лихвите в срок се начислява неустойка в размер 

на 0,05% за всеки ден просрочие върху посрочената сума.  

Обезпечения 

За обезпечаване на всички вземания на банката по Рамковия договор, 

кредитополучателят „Захарни заводи“ АД се задължава да учреди и/или да осигури 

учредяването на следните обезпечения:  

- първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на 

„Захарни заводи“ АД: урегулиран поземлен имот XI - ТЕЦ, в квартал 243 по подробния 

устройствен план на Източна промишлена зона на град Горна Оряховица, с площ от 27 

731 кв.м., и урегулиран поземлен имот IX - ТЕЦ в квартал 243 по подробния устройствен 

план на Източна промишлена зона на град Горна Оряховица, с площ от 3 435 кв.м.  

- първа по ред договорна ипотека в полза на банката върху недвижими 

имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, подробно описани по-

долу в т. II от настоящото решение. 

 - първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на 

банката върху индивидуално определени вещи /ДМА/, съгласно опис Приложение № 1, 
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неразделна част от Договор за залог на ДМА, находящи се в Източна промишлена зона гр. 

Горна Оряховица, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД, с начин на приложение - 

за производство на топлоенергия и електроенергия, съгласно изготвени експертни оценки 

към 20.10.2015., като справедливата пазарна стойност на активите е в размер на 8 899 800 

лева; 

- първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи 

вземания на кредитополучателя по разплащателните му сметки в „Общинска 

банка“ АД; 

- кредитополучателят се задължава да осигури в полза на кредитора сключването 

на два договора за поръчителство в пълен обем, със следните юридически лица: „ГУ-

Фарадей“ ЕООД с ЕИК123655610 и „Ритъм-4-ТБ“ ООД с ЕИК:123655865.  

Съгласно клаузата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Проекта на рамков договор, „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД се задължава нa основание чл. 101 във връзка с чл. 121-127 от Закона за 

задълженията и договорите да отговаря солидарно с кредитополучателя, в качеството си 

на солидарен длъжник, за изпълняване на задълженията на кредитополучателя за 

погасяване на кредита, ако възникне задължение за плащане, включително лихви, такси, 

комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на 

всички дължими суми по Рамковия договор. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на сделки, 

които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие. На основание чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ 

такива сделка са и тези на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта 

съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. В конкретния случай сделката, за 

чието сключване се иска разрешение, представлява приблизително 27,6% от активите на 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 

2015 г. Следователно разглежданата сделка попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 

23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, искането е допустимо и КЕВР 

следва да се произнесе по него.  

В разглеждания случай, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на 

сделката ще доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 II. С подаденото заявление от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е направено искане да 

бъде издадено разрешение за учредяване на първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ 

върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност – машини и съоръжения, и 

договорна ипотека на недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.  

Като основание за сключване и сделките е посочен Рамков договор за издаване на 

банкови гаранции, разгледан в т. I по-горе. 

Обезпеченията се правят в полза на „Общинска банка“ АД.  

В тази връзка са представени проект на нотариален акт за учредяване на договорна 

ипотека върху недвижими имоти и проект на договор за залог на индивидуално определени 

движими вещи /ДМА/. 

Съгласно представения проект на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека 

върху недвижими имоти, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД учредява в полза на „Общинска 

банка“ АД, договорна ипотека върху следните собствени на дружеството недвижими имоти, 

находящи се в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис Първи“ № 29: ГЛАВЕН 

КОРПУС ТЕЦ – триетажна масивна сграда, със застроена площ от 3 256 /три хиляди 

двеста петдесет и шест/ квадратни метра, състояща се от: Котелно помещение, със 

застроена площ от 1 356.50 /хиляда триста петдесет и шест цяло и петдесет стотни/ 

квадратни метра; Машинна зала, разположена в северната част на главния корпус, със 

застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра; Бункерно помещение, 

със застроена площ от 399 /триста деветдесет и девет/ квадратни метра; Обезгазително 

помещение, разположено в южната част на машинната зала, със застроена площ от 336 

/триста тридесет и шест/ квадратни метра; Помещение за главното разпределител 
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устройство; Помещение за собствени нужди; Командна зала и Административна част със 

санитарно-битов сектор, разположена на три нива, в източната част на главния корпус, със 

застроена площ от 744.50 /седемстотин четиридесет и четири цяло и петдесет стотни/ 

квадратни метра; БАГЕРНА СТАНЦИЯ – едноетажна стоманобетонна сграда, със 

застроена площ от 103 /сто и три/ квадратни метра; ЕСТАКАДИ /ГАЛЕРИИ/ - 

стоманобетонна носеща конструкция, представляваща два броя закрити галерии, с обща 

застроена площ от 902 /деветстотин и два/ квадратни метра;  ПОКРИТО РАЗТОВАРИЩЕ 

– едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 462 /четиристотин шестдесет и два/ 

квадратни метра; МАЗУТНА СТАНЦИЯ – едноетажна масивна сграда, разположена на 

югозапад от главния корпус, със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ квадратни 

метра; СГРАДА ХИМВОДОЧИСТКИ, със застроена площ от 344 /триста четиридесет и 

четири/ квадратни метра, обособена на: Административно битова част – на три нива, 

включваща: стаите на Началник ХВО, химическа лаборатория и битово-сервизно 

помещение, и Производствена част – на един етаж, включваща: помещения за резервоари 

за солен разтвор, резервоар за промиване на филтри и варогасително помещение; 

МЕТАЛЕН МАГАЗИН – едноетажна сграда, с метална носеща конструкция, със застроена 

площ от 355 /триста петдесет и пет/ квадратни метра; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ ВОДИ – едноетажна стоманобетонова сграда, със застроена площ от 42 

/четиридесет и два/ квадратни метра; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА КОНДЕНЗАТИ – 

масивна едноетажна сграда, със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ квадратни 

метра; МЕТАЛЕН НАВЕС – едноетажна сграда, с метална носеща конструкция, със 

застроена площ от 728 /седемстотин двадесет и осем/ квадратни метра; КОТЕЛ МАЗУТЕН 

– КМ 12 /КМ дванадесет/ – едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 342 /триста 

четиридесет и два/ квадратни метра; ЗАКРИТ СКЛАД – едноетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 454 /четиристотин петдесет и четири/ квадратни метра; ТРАФОПОСТ 

№№ 6 /шест/ и 7 /седем/ - едноетажна масивна сграда, изградена към северната фасада на 

главния корпус на ТЕЦ /конструктивно и функционално свързана с административно 

битовата част/, със застроена площ от 52 /петдесет и два/ квадратни метра; ПОМПЕНА 

СТАНЦИЯ ИЗБИСТРЕНИ ВОДИ – 138 /сто тридесет и осем/ - метален резервоар, 

монтиран върху стоманобетонни основи, със застроена площ от 87 /осемдесет и седем/ 

квадратни метра, и БОЙЛЕРНА СТАНЦИЯ с мощност 20 MW със застроена площ от 192 

/сто деветдесет и два/ квадратни метра/,  построени в собствения на „Захарни заводи“ АД 

урегулиран поземлен имот ХІ – ТЕЦ /единадесет римско за ТЕЦ/ в квартал 243 /двеста 

четиридесет и три/ по подробния устройствен план на Източна промишлена зона на град 

Горна Оряховица, с площ от 27 731 /двадесет и седем хиляди седемстотин тридесет и 

един/ квадратни метра, при граници на поземления имот: на север – УПИ Х-За ЖП ареал в 

квартал 243, на изток – улица, на югозапад – УПИ Х-За ЖП ареал в квартал 243 и на 

югоизток – УПИ ХІІ-За производствено-складови нужди в квартал 243, ведно със 

съответното право на строеж върху гореописания недвижим имот;  ГАРАЖ ЗА 

БУЛДОЗЕРИ – едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 117 /сто и 

седемнадесет/ квадратни метра и СТАНЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА №4-4а /четири-

четири ”а”/ - едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ 

квадратни метра, построени в собствения на Захарни заводи АД урегулиран поземлен 

имот ІХ – ТЕЦ /девет римско за ТЕЦ/ в квартал 243 /двеста четиридесет и три/ по 

подробния устройствен план на Източна промишлена зона на град Горна Оряховица, с 

площ от 3435 /три хиляди четиристотин тридесет и пет/ квадратни метра, при граници на 

поземления имот: на север – улица с о.т.806-1282, на изток – улица, на юг – УПИ Х-За ЖП 

ареал в квартал 243 и на запад – УПИ VІІІ-За ТЕЦ в квартал 243, ведно със съответното 

право на строеж върху гореописания недвижим имот. 

Съгласно Приложение 1 „Опис на дълготрайните материални активи и инвентар, 

собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД“ към проекта на договор за залог, предметът 

на обезпечението е както следва: 

№ Наименование Инвентарен номер 
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 Парогенератор 1 3000550 

 Електронен регулатор упр.ТГ№1 3000555 

 Парогенератор 3 3000570 

 Сгуротрошачка 3000580 

 Сгуротрошачка 3000581 

 Разпределително устройство 3000630 

 Разпр.устройство ГРУ 1 секция 3000640 

 Разпр.у-во ГРУ - 2 секция 3000650 

 Разпу-во  ГРУ - мерене к-т 3000660 

 РУСН 1 секция 6 кv - комплект 3000690 

 РУСН 1 секция - 0.4 кv - к/т 3000700 

 Табло "Електромерно" - к/т 3000710 

 РУСН 2 секция - 6 кv - к/т 3000720 

 Табло машинна зала 3000730 

 Главно командно табло 3000740 

 Табло " Постоянен ток" - к/т 3000760 

 РУСН 2 секция - 0.4 кv - к/т 3000770 

 Табло "Релейно" - к/т 3000780 

 Силов трансформатор 5600 кvа 3000790 

 Силов трансформатор  560 кvа 3000800 

 Силов трансформатор 560 кvа 3000810 

 Силов трансформатор 560 кvа 3000811 

 Силов трансформатор 560 кvа 3000812 

 Табло електроженно - майка 3000900 

 Табло електроженно - майка 3000901 

 Помпа кондензна 3000980 

 Помпа кондензна 3000981 

 Помпа кондензна 3000982 

 Помпа кондензна 3000990 

 Помпа багерна 3000991 

 Силов трансформатор 6300 кvа 3001010 

 Табло задвижки К 1   -  к/т 3001030 

 Ел.табло КИП 3001050 

 Помпа технически води 3001070 

 Помпа технически води 3001071 

 Оборудване трафо 5 - к/т 3001090 

 Помпи 50 Е 32 3001120 

 Помпа 50 Е 32 3001121 

 Трафо СН 7 3001150 

 Релейно табло - техн.зала - к/ 3001180 

 Силов трансформатор 5 3001200 

 Силов трансформатор 6 3001201 

 Деаераторна колона 3001220 

 Деаераторна колона 3001221 

 Компресор за въздух 3001250 

 Компресор за въздух 3001251 

 Подгревател ВН 60/4 3001260 

 Помпа 25 Е 20 3001280 

 Токоизправител 3001410 

 Токоизправител 3001411 

 Табло "Осветление"- 6 секция 3001430 
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 Самоходно шаси ВТ Е 04 - 57 3001510 

 Помпа 12 Е 50 М дренажна 3001570 

 ЕЛ.ГЕНЕРАТОР ECT7000 GV 3001580 

 МЕГАОММЕТЪР ДО 5 kV, МОДЕЛ3455 3001590 

 Мостов кран 20 т 3001710 

 Мостов кран 5 т 3001720 

 Мостов кран 5 т 3001730 

 Мостов кран 30 т 3001750 

 Струг корейски 3001760 

 Мазутно стопанство 3001800 

 Резервоар ниски точки 3001810 

 Резервоар деаераторен 3001820 

 Резервоар деаераторен 3001821 

 Транспортна гумена лента  1 3001830 

 Транспортна гумена лента 2 3001840 

 Транспортна гумена лента  2 3001841 

 Транспортна гумена лента 5 3001850 

 Транспортна гумена лента  5 3001851 

 Транспортна гумена лента 4 3001860 

 Транспортна гумена лента  4 а 3001861 

 Транспортна гумена лента 6 3001870 

 Транспортна гумена лента 6 3001871 

 Транспортна гумена лента 7 3001880 

 Транспортна гумена лента 7 3001881 

 Транспортна гумена лента 3 3001890 

 Електротелфер 1 т 3001960 

 Сепаратор магнитен на лента  6 3002150 

 Ел.телфер 0.25 т 3002190 

 Филтър с кош 3002200 

 Макара верижна 3002290 

 Кофа грайферна 3002300 

 Верижна макара 3.2 т 3002320 

 Мостов грайферен кран 3002350 

 Автотрансформатор 250/20 3002420 

 Апарат кенотронона уредба АМП 3002450 

 Осцилограф 3003410 

 Апарат за изпробване на масло 3003660 

 Сушилня 3003680 

 Трактор С-100 Булдозер 3004310 

 Аналитична везна SAE 2000 3004320 

 Заварочен агрегат 3004360 

 Кофа грайферна 3004500 

 Помпа 50 Е 32 3005220 

 Помпа 50  Е  32 3005221 

 Смивна помпа 100 Е 50 3005300 

 Смивна помпа 100 Е 50 3005301 

 Смивна помпа 100 Е 50 3005302 

 Помпа 15 Е 25  КУЛ 3005420 

 Помпа шахтова 3005561 

 Помпа шахтова 3005562 

 Помпа 12  Е  50 3005580 
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 Везна 30 кг хром блюдо 3005720 

 Ел.бойлер 3005740 

 Турбогенератор 3005760 

 Лабораторен калибратор 3005780 

 Турбогенератор  2 3005840 

 Дозираща помпа  10 at 3005940 

 Дозираща помпа 160at 3005950 

 Дозираща помпа  16 at 3005951 

 Дозираща помпа 16 at 3005952 

 Магн.индукционен разходомер 3005970 

 Магн.индукционен разходомер 3005980 

 Магн.индукционен разходомер 3005981 

 Питателна помпа 3006150 

 Питателна помпа 3006151 

 Помпа 13 Е 50 3006160 

 Помпа 13 Е 50 3006161 

 Електронна лентова везна 3006200 

 Бойлерна инсталация-машини 3006270 

 Перфоратор 3006290 

 Къртач 3006300 

 Винтов компресор SEK  5-8 3006320 

 Акумулаторна батерия 220 v/250 3006330 

 Заварочен апарат 3006340 

 Пароструйка NP х 4  1813 Т 3006350 

 К-т хидравлични инструмнти 3006370 

 К-т хидр.инструменти 3006371 

 Хидр.инструмент за кербоване 3006380 

 Помпа 3006390 

 Помпа -технически води 3006420 

 Магн.инд.разходомер-кондензно 3006430 

  ТР 1500 Заварочен апарат 3006440 

 ТР 1500 Заварочен апарат 3006450 

 Фадрома  тип в L31 c  ин 15 3006470 

 Фадрома тип L 34 с ИН 16 3006480 

 Фадрома тип L 34 с ИН 18 3006490 

 Преносим уред,тип  HQ 40 D 3006520 

 Електрод за кислород,тип LTD 3006530 

 Помпа потопяема с ел.двигател 3006550 

 Помпа потопяема с ел.двигател 3006551 

 помпа потопяема с ел.двигател 3006552 

 Помпа потопяема с ел.двигател 3006553 

 Вержен булдозер Б 10 М 6000 Е 3006560 

 Газова горелка за К 1 3006620 

 Газова горелка за К 1 3006621 

 Газова горелка за К 3 3006630 

 Газова горелка за К 3 3006631 

 Взривозащитен вентилатор 3006640 

 Взривозащитен вентилатор 3006641 

 Взривозащитен вентилатор 3006642 

 Взривозащитен вентилатор 3006643 

 Взривозащитен вентилатор 3006644 



 14 

 Взривозащитен вентилатор 3006645 

 Взривозащитен вентилатор 3006646 

 Взривозащитен вентилатор 3006647 

 Димен вентилатор 3006720 

 Разходомер  KRONE OPTISWIRL 3006750 

 Разходомер KRONE OPTISWIRL 3006751 

 Табло за разходомер 3006760 

 Табло за разходомер 3006761 

 Разходомер 3006800 

 Разходомери к-т 3006810 

 Разходомери к-т 3006820 

 Разходомери к-т 3006830 

 Разходомери к-т 3006840 

 ШАХТОВА ТАНГЕНЦ. МЕЛНИЦА 1 3006860 

 ШАХТОВА ТАНГЕНЦ.МЕЛНИЦА 1Б 3006870 

 Процесор рязане цепене дърва 3006910 

 ДОЗИРАЩА СИСТЕМА SIGMA/L 3006940 

 КЛИМАТИЧНА С-МА ACP36CCGEEI/i 3006960 

 ПРЕНОСИМ ГАЗАНАЛИЗАТОР 

DRAGER 

3006970  

 ШАХТОВА ТАНГЕНЦ.МЕЛНИЦА 3А 3006980  

 ШАХТОВА ТАНГЕНЦ. МЕЛНИЦА 3Б 3006990  

 Разходомери за вода 1 к-т 3007010 

 МИКРООМЕТЪР С.А 6250 3007020 

 Спектрофотометър DR 6000 UVVIS 3007100 

 ВЕЗНА PV4-1000*0,5kg-1,2/1,2 m 3009998 

 Товарен автомобил марка "Мерцедес", 

модел 413 CDI,  Рег. № ВТ 4810 КА, рама 

DB9046121R560547 

3006540 

 Мотокар дизелов, няма регистрация, 

движи се само на територията на завода 

3003880 

 Каса желязна 3003930 

 Библиотека 3004000 

 Климатична с-ма 2-ра употреба 3004010 

 Климатична с-ма 2-ра уп.№2 3004020 

 Калорифер 3004060 

 Мебелен шкаф от 8 части 3004100 

 Телефонна диспечерска уредба 3004130 

 Метална каса 3004210 

 Релейно оборудване 3005900 

 Клим система  "Мидеа 024 " 3005990 

 Офис шкаф от 5 части 3006010 

 Прахосмукачка " DOMUS IR " 3006460 

 Резервоар за  мазут 100 т 3000180 

 Резервоар за декарб. вода 3000190 

 Резервоар за декарб.вода 3000191 

 Бетонен резервоар солена вода 3000200 

 Бетонен резервоар солена вода 3000201 

 Бетонен резервоар солена вода 3000202 

 Канализация дренажни води 3000240 

 Бетонна площадка пред гаража 3000250 

 Сгуропровод 3000280 
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 Сгуроотвал и помпена станция 3000290 

 Запорно съоръжение на сгуроотв 3000300 

 Запорно съоръжение сгуроотвала 3000301 

 Резервоар 1000 м3 3000360 

 Външен канал 3000370 

 Складова площадка-вт.суровини 3000430 

 Шахтов кладенец 3000450 

 Ресивер за въздух 3000470 

 Железобетонен комин 3000480 

 Резервоар за  кондезат 2 3000490 

  Резервоар за кондензат 3 3000491 

 РОУ ВН - комплект 3000500 

 Газоходи към жел.комин 3004330 

 Паропровод - битов 3005270 

 Съоръжения за химводочистка 3005330 

 Пожароизвестителна инсталация 3005350 

 Резервоар 1 за битови нужди 3005520 

 Резервоар за коондензат 4 3005530 

 Фотобариери-сигн.техника 3005680 

 Тръбопровод за пара и вода К 1 3005690 

 Тръбопровод за вода 3005700 

 Тръбопровод питателни помпи 3005710 

 Тръбопровод питателни помпи 3005711 

 Тръбопровод питателни  помпи 3005712 

 Тръбопровод питателни помпи 3005713 

 Сигн.охр-с-ма за  скрап 3005790 

 Открит склад за въглища 3005880 

 Паропровод колекторен 6 АТА 3005890 

 БРОУ- 3 20 т/ч 6/1.2 ата 3006180 

 РОУ-3 20 т/ч  6/1.2 ата 3006190 

 Климатична система 3006220 

 Климатична система 3006230 

 Бойлерна станция-съоръжения 3006280 

 Пиезометричен кладенец 3006400 

 Пиезометричен кладенец 3006401 

 Ел.статичен утаител 3006570 

 Открито разтоварище за въглища 3006580 

 Промишлен газопровод 3006590 

 Промишл.газова инсталация К 1 3006600 

 Промишл.газова инсталация К 3 3006610 

 Газоход пред Ел.филтър 3006650 

 Газоход от Ел.филтър до ДВ 3006660 

 Газоход след ДВ към комин 3006670 

 Система за управление SKADA 3006680 

 Система за измелване на прах 3006690 

 Система за измерване кислород 3006700 

 Система за измерване кислород 3006710 

 Фундамент Електрофилтър 3006730 

 РЕЗЕРВОАР ЗА КОНДЕНЗАТ 3006740 

 ЮЖЕН ПАРОПРОВОД-ТЕЦ-ЗАХАР 3006950 

 Мониторингова система SCADA 3008000 
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 Увел.-оборудв. мон.с-ма skada 3008001 

 Монитор Philips 19" 6263 

 Компютърна система - AMD 3006250 

 Компютърна конфигурация 3006260 

 Компютърна конфигурация 3006261 

 КС-ма P4 DUALCORE 2,6 GHZ/2048 3006262 

 Комп.с-ма PC NETTOP FOXCONN45C 3006264 

 МУЛТИФУНКЦ.МАШИНА 

LexmarkX543D 

3006265 

 Комп.с-ма AVALON ST A75 F-M2 3006266 

 Компютър монитор Philips 3006360 

 Банкнотоброячна машина RH6000 3006361 

 КОМП.С-МА OFFICE ST H61M 3006880 

 КОМП.С-МА OFFICE ST H61M 3006890 

 КОМП.С-МА OFFICE ST H61M 3006900 

 КОМП.С-МА WORKSTATION H81M 3006920 

 КОМП.С-МА WORKSTATION H81M 3006930 

 С-ма за мениджм. на елпотребл. 3006850 

 Програмен продукт DPANEL 3009999 

 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД осъществява дейността по лицензия № Л-312-03 от 

23.11.2009 г. за производство на електрическа и топлинна енергия с оборудване, състоящо 

се от следните основни съоръжения: 

- един брой енергиен парогенератор ЕПГ ст. №1 (БКЗ-75/39 ФБ), производство 

1960 г. на Бернаулски котелен завод, с топлинна мощност 57 MW. 

- един брой енергиен парогенератор ЕПГ ст. №3 (ПК-35/39), производство 1963 г. 

на завод Г. Кирков - София, с топлинна мощност 26 MW. 

- два броя Турбогенератори ТГ- P 6-35/5M и ПР 6-35/5-1,2М, всеки един с 

номинална електрическа мощност 6 MW. 

Общата инсталирана електрическа мощност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е 12 

MW, а общата инсталирана топлинна мощност – 83 MW. 

Предвид горното и видно от описаните ДМА в проекта на Нотариален акт за 

учредяване на договорна ипотека и в приложение № 1 към представения проект на 

договор за залог на индивидуално определени движими вещи е видно, че енергийният 

обект (ТЕЦ 12 MWе), включващ основните съоръжения, посочени по-горе, 

спомагателните стопанства и прилежащата им инфраструктура, е заложен в неговата 

цялост, с което е изпълнено изискването на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ и чл. 89, ал. 1 от НЛДЕ. 

В конкретния случай имуществото, описано в проекта на нотариален акт за 

договорна ипотека върху недвижими имоти и в проекта на договор за особен залог на 

индивидуално определени вещи /ДМА/, представлява имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност. Следователно и двете разглеждани сделки попадат в приложното 

поле на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, искането е допустимо и КЕВР 

следва да се произнесе по него. В разглеждания случай на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 

от НЛДЕ, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на сделките ще доведе до 

нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, 

включително принципите по чл. 23 ЗЕ. 

При преглед на представените проекти на договори се установява, че в тях не са  

включени клаузи, гарантиращи, че при принудително изпълнение ще бъдат спазени 

изискванията на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, съгласно които разпореждане с имуществото, с което 

се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в неговата цялост 

след разрешение на КЕВР. В тази връзка на заявителя следва да бъде указано да включи 

изрично такива клаузи в тези договори.  

Икономически аспекти: 
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Финансови резултати от дейността на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД през 

2015 г. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет, „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД за 2015 г. реализира загуба от осъществяване на дейността в размер на 

134 хил. лв., намалена спрямо отчетената за 2014 г. загуба в размер на 500 хил. лв. 

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени 

следните изводи: 

- Нетните приходи от продажби за 2015 г. нарастват спрямо 2014 г. с около 40%; 

- Общите разходи от оперативната дейност нарастват през 2015 г., спрямо 2014 г. с 

37,48%. 

Общата стойност на нетекущите активи намалява през 2015 г. на 9 402 хил. лв. от 

10 395 хил. лв. през 2014 г., вследствие на намалените дълготрайни материални активи в 

частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. Текущите активи нарастват от 15 499 

хил. лв. за 2014 г. на 21 735 хил. лв. в 2015 г., в резултат на увеличените търговски и други 

вземания. 

Собственият капитал на дружеството намалява през 2015 г. на 8 477 хил. лв. от 8 

611 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намалените целеви резерви за покриване на загуби. 

Нетекущите пасиви на дружеството са увеличени през 2015 г. на 119 хил. лв. от 12 хил. лв. 

за 2014 г., в резултат на увеличената стойност на провизиите за пенсии и задължения по 

лизингови договори. 

Текущите пасиви нарастват през 2015 г. и са в размер на 22 541 хил. лв., спрямо 17 

271 хил. лв. за 2014 г., в резултат на увеличените търговски и други задължения, въпреки 

намалените задължения по ползвани краткосрочни заеми. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща 

балансова структура към 31.12.2015 г., е видно, че:  

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година 

е 0,90, което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за 

придобиване на нови нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви) за 2015 г. е 0,96 и спрямо предходната година е налице тенденция за 

подобряване, но независимо от това стойността на този показател е под единица, което 

определя, че дружеството ще среща затруднения при обслужване на текущите задължения 

със собствени оборотни средства. 

Съотношението между собствен капитал и пасиви /краткосрочни и дългосрочни/ за 

текущата година е 0,37, което показва, невъзможността на дружеството да обезпечи 

обслужването на дългосрочните и краткосрочни задължения със собствен финансов 

ресурс. 

Прогнозни парични потоци на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2016 г. 

– 2026 г. 

Прогнозираните постъпления от клиенти и други дебитори, включват постъпления 

от продадена продукция: топлинна и електрическа енергия на свързани лица в групата, 

електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби“ АД, стоки, услуги и други, на стойност 

16 144 хил. лв. за 2016 г., която нараства в периода с 18% и достига до 19 005 хил. лв. за 

2026 г. Прогнозираните плащания обхващат плащания за покупка на материали и външни 

услуги, погасяване на задължения за доставка на въглища, плащания към персонала, 

данъци и други на обща стойност 9 553 хил. лв. за 2016 г., която нараства през 2026 г. на 9 

762 хил. лв.  

Нетните парични потоци от основна дейност за периода са положителни, на 

обща стойност 107 514 хил. лв. 

Нетният паричен поток от инвестиционната дейност във всяка една година от 

разглеждания период е отрицателна величина и от 756 хил. лв. за 2016 г. нараства през 

2026 г. на 950 хил. лв., като плащанията са в съответствие с инвестиционните намерения 

на дружеството.  
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Нетните парични потоци от инвестиционна дейност за периода са 

отрицателни, на обща стойност 16 581 хил. лв. 

Прогнозираните парични потоци от финансовата дейност са свързани с получен 

оборотен банков кредит и възстановяване на средства по договор за финансова помощ от 

свързан лица в групата. В изходящите парични потоци е включена сумата от 8 543 хил. лв. 

в случай, че издадените банкови гаранции се оформят като банков кредит и „Захарни 

заводи“ АД в качеството на кредитополучател не разполага с необходимия паричен ресурс 

да обслужва кредита и вземанията на банката станат изискуеми от „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД, в качеството на солидарен длъжник. 

Нетният паричен поток от финансовата дейност е отрицателен във всяка една 

година от разглеждания период и от 5 631 хил. лв. за 2016 г. нараства на 8 365 хил. лв. за 

2026 г. 

 Нетните парични потоци от финансова дейност за периода са отрицателни, на 

обща стойност 90 886 хил. лв. 

От изложеното е видно, че нетният размер на паричните наличности и еквиваленти 

е 47 хил. лв. и дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс да обслужва 

задълженията в случай, че издадените банкови гаранции се оформят като банков кредит и 

вземанията на банката станат изискуеми от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, в качеството на 

солидарен длъжник. 

С цел оценка на финансовите възможности за обслужване на задълженията по 

договора, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е представило индивидуален годишен финансов 

отчет за 2015 г. и прогнозен паричен поток за периода 2015 г. – 2026 г. на „Захарни 

заводи“ АД, в качеството му на кредитополучател по договора.  

Финансови резултати от дейността за 2015 г. и прогнозен паричен поток за 

периода 2015 г. – 2026 г. на „Захарни заводи“ АД 

1. Финансови резултати от дейността за 2015 г. 

Съгласно индивидуалния годишен финансов отчет за 2015 г., „Захарни заводи“ АД 

е реализирало печалба от 2 312 хил. лв. при 911 хил. лв. за предходната година, което 

показва че е налице ръст от 153,79%. Основен  фактор, влияещ върху постигнатия 

финансов резултат, е достигнатата ефективност на разходите и приходите в процеса на 

осъществяване на дейността на дружеството. Приходите от продажби през 2015 г., 

съпоставени с приходите от предходната 2014 г., намаляват с 16,38%, вследствие 

пренасочване на търговията със захар от „Захарни заводи“ АД в новосъздадено дъщерно 

дружество от м. юни 2015 г.Разходите за дейността през 2015 г., спрямо предходтната 

година, са намалени с 17,72%. 

2. Прогнозен паричен поток за периода 2016 г. – 2026 г.  

Анализът на прогнозния паричен поток за периода 2016 г. – 2026 г. на „Захарни 

заводи“ АД показва, че са включени плащанията на дължимите комисионни в размер на 

51 хил. лв. по рамковия договор сключен между „Общинска Банка“ АД и „Захарни 

заводи“ АД за издаване на банкови гаранции. В случай, че издадените банкови гаранции 

се оформят като кредит и „Захарни заводи“ АД, в качеството на кредитополучател, следва 

да го погасява, в паричния поток е заложена сумата от 8 543 хил. лв., като доказателство 

за наличие на финансови възможности.  

Прогнозираният паричен поток за периода 2016 г.-2026 г. от „Захарни заводи“ АД 

показва, че нетният размер на паричните наличности и еквиваленти е положителна 

стойност и дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс да обслужва 

кредитния ангажимент към „Общинска Банка“ АД по рамковия договор за издаване на 

банкови гаранции. 

Въз основа на горното, Комисията приема, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД 

ще разполага с финансови възможности за обслужване на задължението в случай на 

възникване на ангажимент по Рамковия договор за издаване на банкови гаранции, 

сключен между „Общинска банка“ АД – кредитор, „Захарни заводи“ АД 

кредитополучател,  „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД - солидарен длъжник и 
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поръчители -  „ГУ – Фарадей“ ЕООД и „Ритъм-4-ТБ“ ООД. В тази връзка 

издаването на разрешение за учредяване на особен залог върху движими вещи и 

договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ 

ЕАД, с цел обезпечаване на всички вземания на „Общинска банка“ АД по Рамковия 

договор за издаване на банкови гаранции няма да наруши осъществяването на 

лицензионната дейност. С оглед изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, е 

необходимо в договора за залог на индивдуално определени движими вещи и в 

нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени 

допълнителни клаузи, предвиждащи, че заложените вещи и ипотекираните имоти ще 

могат да бъдат продавани от „Общинска банка“ АД само в тяхната цялост като 

енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР. 

 

Изказвания по т.2: 

Докладва Н. Иванова. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е подало заявление с искане за 

издаване на разрешение за учредяване на ипотека и залог върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност, както и искане за даване на разрешение за поемане на 

солидарна отговорност във връзка със сключването на рамков договор за издаване на 

банкови гаранции. Дружеството посочва, че целта на договора е да бъде предоставен лимит и 

банкова гаранция в полза на дружеството „Захарни заводи“ АД в размер до 8 600 000 лв., 

които са необходими за спазване на акцизното законодателство при осъществяваното от 

„Захарни заводи“ АД спиртопроизводство. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще отговаря 

солидарно и ще учреди особен залог и ипотека на притежаваното от него имущество за 

обезпечаване на евентуално възникналите задължения по договора на дружеството 

„Захарни заводи“ АД. Работната група е разгледала договора. Докладът съдържа две 

точки. В първата е разгледано искането за издаване на разрешение за поемане на 

солидарна отговорност. Предвижда се договорът да бъде сключен с „Общинска банка“ 

АД (кредитор по договора), „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД (солидарен длъжник) и 

„Захарни заводи“ АД (кредитополучател по договора). Предвиждат се и двама 

поръчители: „ГУ-Фарадей“ ЕООД и „Ритъм-4-ТБ“ ООД. По силата на чл. 1 от Проекта на 

рамков договор, „Общинска банка“ АД издава банкови гаранции по нареждане на 

„Захарни заводи“ АД за гарантиране на задълженията на „Захарни заводи“ АД, с общ 

лимит до 8 600 000 лева, в това число: банкови гаранции за обезпечаване на дължим акциз 

във връзка с производството на спирт, банкови гаранции пред митнически учреждения. 

Работната група е описала подробно условията на договора в представения доклад. 

Основното е, че по силата на клаузата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Проекта на рамков договор, 

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД се задължава на основание чл. 101, чл. 121 и чл. 127 от 

Закона за задълженията и договорите да отговаря солидарно с кредитополучателя, в 

качеството си на солидарен длъжник, за изпълняване на задълженията на 

кредитополучателя. Възниква солидарна отговорност за „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и 

поради тази причина е отправено искане до КЕВР за издаване на разрешение за сключване 

на договора. По силата на  чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. На основание чл. 92, ал. 1, т. 3 

от НЛДЕ такива сделка са и тези на стойност повече от 10 на сто от активите на 

лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. Разглежданата 

сделка представлява приблизително 27,6% от активите на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, 

съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2015 г. Поради тази причина 

сделката подлежи на разрешение от Комисията. Двете обезпечения са във връзка с 

разгледания рамков договор. На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката те също 

подлежат на разрешение от Комисията. Поради тази причина те също са разгледани в 

доклада. Работната група е описала подробно имуществото, върху което ще бъде учредена 

ипотеката, както и имуществото, върху което е направен особен залог. В разглежданите 

два договора за учредяване на ипотека и особен залог не са включени клаузи, които 
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предвиждат възможност обектът да бъде продаван в неговата цялост. Работната група 

предлага КЕВР да окаже на заявителя тези клаузи да бъдат включени.  

Ц. Камбурова допълни, че работната група е разгледала постигнатите финансови 

резултати през 2015 г. От анализа е видно, че през 2015 г. дружеството подобрява 

финансовия си резултат спрямо 2014 г. То отново е реализирало загуба, която е 

значително по-ниска от предходната година. Във връзка с доказването на финансовите 

възможности за обезпечаването на задължение по договора за кредит към 

кредитополучателя „Захарни заводи“ АД, са представени прогнозни парични потоци от 

които е видно, че общият паричен поток е положителен. Това показва, че ако 

задължението стане изискуемо ще може да бъде погасено от дружеството. В изходящите 

парични потоци „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е предвидило тази сума като платима и 

независимо от това паричният поток е положителен. С цел оценка на финансовите 

възможности за обслужването на задълженията по договора, дружеството е представило  

индивидуален годишен финансов отчет за 2015 г. и прогнозен паричен поток за периода 

на действие на кредита 2015 г. – 2026 г. Представени са отчети на „Захарни заводи“ АД в 

качеството му на кредитополучател по договора. Направен е анализ на постигнатите 

финансови резултати. От тях е видно, че дружеството е на печалба, която е увеличена 

спрямо предходната година. Основен фактор резултата е постигната ефективност на 

разходите и проходите в процеса на осъществяване на дейността. Прогнозният паричен 

поток за 2016 г. – 2026 г. е положителен и „Захарни заводи“ АД е включило дължимите 

такси и комисионни за банковите гаранции. Може да се направи извод, че „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за обслужване на задължението, 

в случай на възникване на ангажимент по договора за издаване на банкови гаранции, 

сключен между „Общинска банка“ АД,  „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Захарни заводи“ 

АД, „ГУ-Фарадей“ ЕООД и „Ритъм-4-ТБ“ ООД. Издаването на разрешение за особен 

залог върху движимите вещи и договорна ипотека върху недвижими имоти с цел 

обезпечаване на всички вземания на „Общинска банка“ АД  по рамковия договор няма да 

наруши осъществяването на лицензионната дейност.  

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона 

за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи Рамков договор за 

издаване на банкови гаранции, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 

09.03.2016 г. актуализиран проект. 

2. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи с „Общинска 

Банка“ АД договор за залог на индивидуално определени движими вещи и договорна 

ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно 

представените проекти по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. 

3. Указва на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в договора за залог на индивдуално 

определени движими вещи и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да 

бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи заложените вещи и ипотекираните 

имоти да бъдат продавани от „Общинска Банка“ АД само в тяхната цялост като енергиен 

обект след предварително разрешение на КЕВР. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 
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Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно определяне на размера на 

допълнителния платен отпуск за работа при ненормирано работно време на 

членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация комисията и служителите в 

администрацията изпълняват задълженията си при условията на ненормирано работно 

време, за което имат право на допълнителен платен годишен отпуск. Съгласно чл.156, 

ал.1, т.2 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на допълнителен 

платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни 

дни, а съгласно чл.5, ал.2 от Закона за държавния служител, за изпълнение на 

задълженията извън работното време държавният служител има право на допълнителен 

платен годишен отпуск в размер до 12 дни. 

По отношение на служителите в администрацията на комисията размерът на 

допълнителния платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден е определен 

с Ваша заповед в качеството Ви на работодател и орган по назначаването. 

Съгласно чл. 19а от Закона за администрацията членове на колегиални органи, 

какъвто е КЕВР, имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които 

противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. Тъй като Кодексът на 

труда определя само минималния размер на този вид допълнителен платен годишен 

отпуск, е необходимо да бъде определен неговият конкретен размер за членовете на 

комисията. В правната доктрина и практика се приема, че определянето на конкретния 

размер на отпуска за работа при ненормиран работен ден е задължение и право на 

работодателя, като това може да се извърши чрез негово едностранно разпореждане или 

по реда на колективното трудово договаряне. 

Правоотношението на членовете на комисията съгласно разпоредбите на Закона за 

енергетиката е изборно мандатно правоотношение, което се създава със самата комисия 

като юридическо лице по аналогия с хипотезата по чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда.  

Съгласно чл. 88 от Кодекса на труда неуредените от кодекса въпроси във връзка с 

изборните правоотношения се уреждат в съответния закон, в акт на Министерския съвет 

или в устава, който предвижда заемането на определени длъжности въз основа на избор, 

като разпоредбите на раздел ІІІ „Избор“ на КТ се прилагат, доколкото в закон, в акт на 

Министерския съвет или в устав не е предвидено друго. 

Законът за администрацията, Законът за енергетиката и Правилникът за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране не съдържат изрични разпоредби относно 

лицето, което упражнява функциите на работодател по отношение на размера на 

допълнителния платен годишен отпуск на членовете на комисията за работа при 

ненормиран работен ден. Предвид това, че работодател за членовете на комисията е 

самата комисия като юридическо лице, конкретният размер на допълнителния отпуск за 

работа при ненормирано работен ден е въпрос от нейната компетентност, който следва да 

бъде решен по общия ред за произнасяне на комисията, а именно - с нейно решение.  

 

Изказвания по т.3:  

Докладва Ю. Митев. Съгласно чл. 62, ал. 2 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация членовете на 

Комисията и служителите в администрацията изпълняват задълженията си при условията на 

ненормирано работно време, поради което имат право на допълнителен платен годишен 

отпуск. Със заповед на председателя на Комисията е определен допълнителен годишен 

отпуск за служителите, но за членовете на Комисията не са разписани специални 
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разпоредби в нормативната уредба, които да уреждат тази тематика. Правоотношението на 

членовете на Комисията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката, е изборно 

мандатно правоотношение, което се създава със самата Комисия като юридическо лице по 

аналогия с хипотезата по чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда.  За длъжности, които са 

определени със закон или акт на Министерски съвет трудовото правоотношение се създава 

с предприятието в което е съответната длъжност. Работната група счита, че председателят 

на Комисията не се явява работодател на членовете на Комисията. В тази случай самата 

Комисията трябва да вземе решение, с което да реши въпроса за размера на допълнителния 

платен годишен отпуск за ненормирано работно време. Работната група предлага за 

членовете на Комисията да се определи допълнителен платен годишен отпуск за работа в 

условията на ненормирано работно време в размер на 12 дни. В Кодекса на труда е 

предвиден минимален размер от не по-малко от 5 работни дни за служителите, които са на 

трудово правоотношение, а в Закона за държавния служител е посочен максимален размер 

от не повече от 12 работни дни за служителите по служебно правоотношение.  

И. Иванов запита колко дни е допълнителният платен годишен отпуск за 

служителите в администрацията. 

Ю. Митев отговори, че е в рамките на 9 работни дни.   

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Във връзка с горното и на основание чл. 35, ал.4, чл. 24, ал. 5, т. 1, б. „б“ и чл. 62, ал. 

2 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 156, 

ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда,  

  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад относно определяне на размера на допълнителния платен отпуск 

за работа при ненормирано работно време на членовете на Комисията за енергийно и 

водно регулиране. 

 2. Определя за членовете на Комисията допълнителен платен годишен отпуск за 

работа в условията на ненормирано работно време в размер на 12 дни. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в 

град Петрич.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 13.07.2016 г. от 11:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на страницата на Комисията в интернет. 

 

По т.2 както следва: 

1. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи Рамков договор за 
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издаване на банкови гаранции, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 

09.03.2016 г. актуализиран проект. 

2. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи с „Общинска 

Банка“ АД договор за залог на индивидуално определени движими вещи и договорна 

ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно 

представените проекти по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. 

3. Указва на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в договора за залог на индивдуално 

определени движими вещи и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да 

бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи заложените вещи и ипотекираните 

имоти да бъдат продавани от „Общинска Банка“ АД само в тяхната цялост като енергиен 

обект след предварително разрешение на КЕВР. 

 

По т.3 както следва: 

 1. Приема доклад относно определяне на размера на допълнителния платен отпуск 

за работа при ненормирано работно време на членовете на Комисията за енергийно и 

водно регулиране. 

 2. Определя за членовете на Комисията допълнителен платен годишен отпуск за 

работа в условията на ненормирано работно време в размер на 12 дни. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-200/29.06.2016 г. относно Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в 

град Петрич. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-201/29.06.2016 г. и Решение на КЕВР № Р-246/06.07.2016 г. 

относно заявление с искане за издаване на разрешение за учредяване на ипотека и залог 

върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, както и искане за даване 

на разрешение за поемане на солидарна отговорност от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. 

 3. Доклад с вх. № О-Дк-255/01.07.2016 г. относно определяне на размера на 

допълнителния платен отпуск за работа при ненормирано работно време на членовете на 

Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (В. Владимиров) 

 

 ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

 ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

 .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 


