
 
 

1 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за четвърто тримесечие на 2022 г. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 т.4 от Наредба № 2 

 

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ разкрива публично 
периодична информация за своята дейност освен пред КФН, Българска Фондова борса 
– София АД (БФБ АД) и пред обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет 
страницата си – www.feei.eu/финансови-отчети/. 

 
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на 

финансовия резултат и собствения капитал на емитента: 
 
Няма промяна  за отчетния период. 

 
2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона 

за счетоводството на емитента, ако участва в такава група: 

 
Дружеството не е част от група предприятия по смисъла на §1, т. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.  

 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 

емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия 
по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, 

даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност: 
 

През разглеждания период: 

 Не е започнало производство по преобразуване и не е извършвано такова; 

 „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ не притежава 
участия в други дружества; 

 Дружеството не е апортирало имущество в друго дружество; 

 Няма имущество дадено под наем; 

 Няма преустановени дейности; 
 Дружеството няма дългосрочни инвестиции. 

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за 

факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на 
прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година: 
 

„ФЕЕИ” АДСИЦ няма публикувани прогнози за финансовите си резултати.  

http://www.feei.eu/
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5. Участия в капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” 

АДСИЦ пряко и/или непряко на лица, притежаващи най-малко 5.0% от 
гласовете в общото събрание кам края на шестмесечието, и промените в 
притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата 

финансова година до края на отчетния период: 
 
 

 
 

Дялово участие 

във 

„ФЕЕИ” АДСИЦ 

Процент от капитала 

към 31.12.2022 

при капитал 

4 454 126 

Процент от капитала 

към 31.12.2021 

при капитал 

4 454 126 

„КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД 32.49 32.49 

„Ескона  Консулт“ ООД 25.73 25.73 

 
 
 

Акционерна структура на „ФЕЕИ” АДСИЦ към 31.12.2022 г. 
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6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за 
периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния 

период за всяко лице поотделно: 
 

Членове на Съвета на директорите на „ФЕЕИ” АДСИЦ: 

 

 
 

 
Дялово участие 

във 

„ФЕЕИ” АДСИЦ 

Процент от 

капитала 

към 

31.12.2022 г. 

при капитал 

4 454 126 

Процент от 

капитала 

към 

31.12.2021 г. 

при капитал 

4 454 126 

Красимир Димитров Тодоров – Председател на Съвета 
на Директорите 

- - 

Роза Цветанова Димитрова – Член на Съвета на 
Директорите 

- - 

Добромир Тодоров Тодоров – Изпълнителен Директор 
и Член на Съвета на Директорите 

- - 

 

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на 
сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията 
или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 

на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко 
производство поотделно: 

 

1. ВЪЗЗИВНО ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 4512/2019г. по описа на АПЕЛАТИВЕН СЪД - 
СОФИЯ, Търговско Отделение, VI-ти състав 

 

С пълномощно от 05.10.2021г. на изпълнителния директор на  „ФОНД ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” АДСИЦ/, ЕИК 
175050274 адвокат Валери Димитров е упълномощен да осъществявам процесуално 
представителство по описаното дело и да изготви КАСАЦИОННА ЖАЛБА и ИЗЛОЖЕНИЕ 

на касационните основания за допустимост срещу Решение № 10517 от 16.08.2021 г., 
постановено по ВЪЗЗИВНО ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 4512/2019г. по описа на АПЕЛАТИВЕН 
СЪД - СОФИЯ, Търговско Отделение, VI-ти състав, с което: Съдът ОТМЕНЯ Решение от 
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28.06.2021 г. по т.д. № 3052/ 2017г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VI-
19 състав в частта, с която „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ 

е осъдено да заплати на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241 на основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, както следва : 
1) разликата над сумата 42 372.71 лева до пълния уважен размер- 67 250.61 лева, 

платена без правно основание на три равни месечни вноски в периода от 1.11.2012 г. 
до 31.01.2013 г., представляваща частичен иск от общо платената в периода от 
6.06.2012 г. до 10.11.2013 г. сума 403 503.66 лева по договор за цесия от 26.04.2012 г., с 
който „Енемона” АД е прехвърлило на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – 

ФЕЕИ“ АДСИЦ - вземане от 1 838 182.67 лева - част от договореното възнаграждение за 
осъществено изпълнение на енергоефективни мероприятия по договор с гарантиран 
резултат от 13.06.2011 г., ведно със законната лихва от 2.11.2017 г. до окончателното 

изплащане на главното вземане ; 2) разликата над сумата 43 154.07 лева до пълния 
уважен размер 68 490.72 лева, платена без правно основание на три равни месечни 
вноски в периода от 1.11.2012 г. до 31.01.2013 г., представляваща частичен иск от общо 

платената в периода от 6.06.2012 г. до 10.11.2013 г. сума 410 944.32 лева по договор за 
цесия от 26.04.2012 г., с който „Енемона” АД е прехвърлило на „Фонд за енергетика и 
енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ - вземане от 1 872 079.71 лева - част от 

договореното възнаграждение за осъществено изпълнение на енергоефективни 
мероприятия по договор с гарантиран резултат от 13.06.2011 г., ведно със законната 
лихва от 2.11.2017 г. до окончателното изплащане на главното вземане, вместо което 

ПОСТАНОВИ ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ с правно основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД , 
предявени от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” 
АД, ЕИК 130072241срещу „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, 
както следва: 1) за сумата 24 877.90 лева, представляваща разликата над сумата 42 

372. 71 лева до пълния уважен размер- 67 250.61 лева, платена без правно основание 
на три равни месечни вноски в периода от 1.11.2012 г. до 31.01.2013 г., 
представляваща частичен иск от общо платената в периода от 6.06.2012 г. до 

10.11.2013 г. сума 403 503.66 лева по договор за цесия от 26.04.2012 г., с който 
„Енемона” АД е прехвърлило на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - 
ФЕЕИ“ АДСИЦ вземане от 1 838 182.67 лева - част от договореното възнаграждение за 

осъществено изпълнение на енергоефективни мероприятия по договор с гарантиран 
резултат от 13.06.2011 г., ведно със законната лихва от 2.11.2017 г. до окончателното 
изплащане на главното вземане ; 2) за сумата 25 336.65 лева, представляваща 

разликата над сумата 43 154.07 лева до пълния уважен размер 68 490.72 лева, платена 
без правно основание на три равни месечни вноски в периода от 1.11.2012 г. до 
31.01.2013 г., представляваща частичен иск от общо платената в периода от 6.06.2012 г. 
до 10.11.2013 г. сума 410 944.32 лева по договор за цесия от 26.04.2012 г., с който 

„Енемона“ АД е прехвърлило на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ“ 
АДСИЦ вземане от 1 872 079.71 лева - част от договореното възнаграждение за 
осъществено изпълнение на енергоефективни мероприятия по договор с гарантиран 

резултат от 13.06.2011 г., ведно със законната лихва от 2.11.2017 г. до окончателното 
изплащане на главното вземане. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.  
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С Входящ №36330 от 15.10.2021г. на Апелативен съд София от ”ФЕЕИ” АДСИЦ е 
входирана Касационна жалба с приложения и Изложение на касационните основания 

за допустимост, срещу решението в осъдителната и потвърждаваща част; 
На 15.10.2021г. е получена касационна жалба с приложения от „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Пазарджик” АД; 

С входящ №36659 от 11.11.2021г. на Апелативен съд София  от”ФЕЕИ” АДСИЦ е 
входиран Писмен отговор на получената касационна жалба.  

Образувано е касационно търговско дело №2723/2021г. по описа на ВКС, 2-ро 
търговско отделение.  

Делото е насрочено за закрито съдебно заседание на 09.11.2022г. за произнасяне 
по допустимост. 

 

2. Търговско дело №2048/2018г. по описа на СГС VI-22 състав 

 
ИЩЕЦ: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 

130072241 

ОТВЕТНИК:  „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” 
АДСИЦ/, ЕИК 175050274. 

 
Производство по делото е образувано по исковата молба на „МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241 срещу „ФОНД ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” АДСИЦ/, ЕИК 
175050274 за заплащането на сумата в общ размер на 90 494, 22 лв. / уточнен съгласно 
депозирана от ищеца молба от 23.11.2018г./ за заплатени суми по два договора за 
цесия от 26.04.2012г., с които на ответното дружество са прехвърлени вземания по 

договор от 13.06.2011г. за изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат 
/ЕСКО договор/ за сгради на МБАЛ Пазарджик АД, обединени в пакет и съпътстващи 
ремонтно възстановителни работи, ведно с приложенията към него , за които се 

твърди, че са платени без валидно правно основание, както следва: 
– 44 833, 74 лв. месечни вноски за месец октомври и ноември 2013г., 

представляваща частичен иск от общо платената сума по този договор за цесия в 

размер на 403 503, 66 лв. за периода от 06.06.2012г. до 10.11.2013г.  

- 45 660,48 лв. месечни вноски за месец октомври и ноември 2013г., 
представляваща частичен иск от общо платената сума по този договор за цесия в 

размер на 410 944, 32 лв. за периода от 26.04.2012г. за периода от 06.06.2012г. до 
10.11.2013г. 

Адвокат Валери Димитров е упълномощени за процесуален представител по 
делото с пълномощно от 15.07.2021г.; 

На проведеното на 14.10.2021г. открито съдебно заседание делото отново е 
отложено за 09.12.2021г. 

На проведеното на 09.12.2021г. открито съдебно заседание, делото е обявено за 

решаване. 
Към настоящия момент все още не е постановено решение по делото. 
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3. ВЪЗЗИВНО ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 6148/2018г. по описа на АПЕЛАТИВЕН СЪД - 
СОФИЯ, Търговско Отделение, VI-ти състав 

 

С Пълномощно от 05.10.2021г. на изпълнителния директор на  „ФОНД ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” АДСИЦ/, ЕИК 
175050274 адвокат Валери Димитров е упълномощен да осъществява процесуално 
представителство по описаното дело и да изготви КАСАЦИОННА ЖАЛБА и ИЗЛОЖЕНИЕ 

на касационните основания за допустимост срещу Решение № 10515 от 13.08.2021 г., 
постановено по ВЪЗЗИВНО ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 6148/2018г. по описа на АПЕЛАТИВЕН 
СЪД - СОФИЯ, Търговско Отделение, VI-ти състав, с което: Съдът ОТМЕНЯ Решение 

1788 от 31.08.2018 г. по т.д. № 2456/ 2017г. на Софийския градски съд, търговско 
отделение, II състав в частта, с която „Фонд за енергетика и енергийни икономии – 
ФЕЕИ“ АДСИЦ е осъдено да заплати на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241 разликата 86646,33 лева до 135 741,33 
лева /като сбор от двете предявени осъдителни претенции за сумата от 67 250,61 лв., 
съставляваща част от стойността на инвестицията за осъщественото изпълнение на 

енергоефективни мероприятия и за сумата от 68 490, 72 лв. съставляваща част от 
възнаграждение за осъществено изпълнение на съпътстващи ремонтни работи, която  
разлика е в размер на сумата от 49 095 лв., като вместо него постановява друго, с което 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241срещу „Фонд за енергетика и енергийни икономии – 
ФЕЕИ“ АДСИЦ, иск с правно основание чл. 55, ал.1, пр.1 от ЗЗД  за разликата от 86 646, 
33 лв. до 135 741, 33 лв., която разлика е в размер на сумата от 49 095 лв. и 

представлява авансово платено възнаграждение съгласно договор с гарантиран 
авансов резултат от 13.06.2011 г. като неоснователен и ПОТВЪРЖДАВА Решение 1788 
от 31.08.2018 г. по т.д. № 2456/ 2017г. на Софийския градски съд, търговско отделение, 

II състав в останалата му обжалвана част. 
С Входящ №36365 от 18.10.2021г. на Апелативен съд София от ”ФЕЕИ” АДСИЦ е 

входирана Касационна жалба с приложения и Изложение на касационните основания 

за допустимост, срещу решението в осъдителната и потвърждаваща част; 
На 11.10.2021г. е получена касационна жалба с приложения от „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Пазарджик” АД; 

С входящ №36658 от 11.11.2021г. на Апелативен съд София  от ”ФЕЕИ” АДСИЦ е 
входиран Писмен отговор на получената касационна жалба.  

Към настоящия момент нямаме данни и информация за образуване на дело във 
ВКС. 

 
4. Търговско дело № 30/2018 г. по описа на Окръжен съд – Враца (Ищец: „ФЕЕИ“ 

АДСИЦ / Ответник: Община Борован) 

 
Предмет: установителен иск с правно основание: чл.422 от ГПК, във връзка със 

Заповед № 646 за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК от 28.07.2017 г. 
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и Изпълнителен лист в полза на ФЕЕИ АДСИЦ, издадена по чгд № 1012/2017 г. по описа 
на Районен Съд Бяла Слатина, във връзка със сключен Договор за спогодба между 

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ и Община Борован, 
уреждащи отношенията между страните по договори за прехвърляне на вземания, 
както следва: 

- Договор от 22.04.2009 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 07.05.2008 г. 
за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат 
и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителски грижи“ – с. Борован; 

- Договор от 29.03.2010 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 10.06.2009 г. 
за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат 
и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – с. Малорад, Община Борован; 
- Договор от 06.12.2011 г. и Договор от 13.03.2012 г. за прехвърляне на вземания по 

Договор от 18.02.2012 г. за изпълнение на инженеринг за енергоефективни 

мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи 
за сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Борован; 

- Договор от 26.04.2012 г. за прехвърляне на вземания по Договор от 16.05.2011 г. 

за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат 
и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за пакета от сгради на ЦДГ „Тошка 
Петрова“ – с. Борован; ОДЗ „Юрий Гагарин“ с. Малорад и ОДЗ „Иван Нивянин“ – с. 

Добролево,  
 

Ответник: Община Борован 

Цена на иска: 849 499,60 лв.; 

Развитие на процеса: към 31.12.2022 г. са проведени съдебни заседания, на които 
са приети писмени доказателства, съдебно-счетоводна, съдебно-графологична и 
съдебно-техническа експертиза. Делото е обявено за решаване на 23.01.2023 г.  

 
5. Т.д. № 1825/2019г. по описа на СГС VI-22 състав 

 

ИЩЕЦ: „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, 
ЕИК 116503980. 
ОТВЕТНИК:  „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” 

АДСИЦ/, ЕИК 175050274. 
 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО: Суми, за които се твърди, че са платени от ищеца на ответника 
без основание. Сумите са по договори за цесия от 11.12.2012г., по силата на които 

„ФЕЕИ” АДСИЦ придобива вземания възникнали на основание Договор от 12.06.2012 г. 
сключен между „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – 
Разград” АД, ЕИК 116503980 като възложител и „ЕНЕМОНА” АД, ЕИК 020955078, като 

изпълнител за изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат /ЕСКО 
договор/ за сградата на корпус I на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” АД – град 
Разград и съпътстващи ремонтни работи. Като твърденията са, че са платени без 
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правно основание сумите, както следва: 153 203, 35 лв. платени за периода от 
16.09.2015г. до 27.05.2015г. на 7 равни месечни вноски по 20 667,09лв.и частично 

платена една вноска за сумата от 8531,72 лв.; както и сумата в размер на 35 088, 56 лв. 
платена за същия период на 8 равни месечни вноски по 4386,07 лв. 
  

СТАТУС:  

Делото е образувано на 12.9.2019г.  

На Закрито/разпоредително заседание от 1.10.2019 делото е оставено без 
движение - с разпореждане Указва на ищеца, в едноседмичен срок от получаване на 

съобщението, да посочи своя банкова сметка. В случай на неизпълнение в срок на 
дадените указания, исковата молба ще бъде върната.  

Указанията са изпълнение с Уточнителна молба на ищеца, С Входящ № 131630 от 

28.10.2019г.. 
С разпореждане от 29.10.2019г. е разпоредено Препис от исковата молба и 

приложенията към нея да се връчат на ответника на осн.367 ГПК. 

Отговор на исковата молба е депозиран от ответника С Входящ № 154152 от 
12.12.2019г. - пратка 100050529679056/09.12.2019г. 

На Закрито/разпоредително заседание от 16.12.2019 е разпоредено на ищеца за 

правото му на допълнителна искова молба по чл. 372 от ГПК 

С Входящ № 11350 от 29.1.2020г. ищецът по делото е депозирал - Допълнителна 
искова молба. 

На Закрито/разпоредително заседание от 30.1.2020г. е разпоредено Препис от 

допълнителната искова молба на ищеца да се връчи на ответника.  
С определение №261397 от 20.11.2020г., делото е насрочено за открито съдебно 

заседание на 11.02.2021г. от 11:15 ч.; 

На 11.02.2021г. от 11:15ч. се проведено открито съдебно заседание, на което се 
приеха представени от ответното дружество доказателства и делото се отложи за 
19.05.2021г. от 11:00ч., на която дата да се изслуша вещо лице по назначената по 

делото СТЕ. Делото е отложено за 14.10.2021г..  

На закрито разпоредително заседание проведено на 20.05.2021г. съдът е назначил 
Иванка Коемджиева за вещо лице, което да изготви СТЕ. Заключението е внесено на 

05.10.2021г.  

На проведеното на 14.10.2021г. открито съдебно заседание делото отново е 
отложено за 09.12.2021г. 

На проведеното на 09.12.2021г. открито съдебно заседание, делото е обявено за 
решаване. 

Към настоящия момент все още не е постановено решение по делото.  
 

6. Търговско дело №2305/2019г. по описа на СГС, ТО, VI-2 състав 

ИЩЕЦ: „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, 

ЕИК 116503980. 
ОТВЕТНИЦИ:  1.„Банка ДСК” ЕАД, 2.Европейска банка за възстановяване и развитие 
/ЕБВР/, 3.„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, /”ФЕЕИ” 
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АДСИЦ/, 4.„Енемона” АД – в несъстоятелност, 5. „Ескона консулт” ЕООД, 6. 
„Интернешънъл асет банк” АД и 7. Кирил Александров Георгиев.  

 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО: отрицателен установителен иск, за установяване със силата на 
присъдено нещо, че ищецът не дължи сумите по предявения иск. 

 
СТАТУС:  

Делото е образувано с разпореждане за образуване от 5.11.2019г.  
на Закрито/разпоредително заседание от 14.11.2019 г. делото е оставено без движение 

- с разпореждане. На ищеца са дадени указания, които следва да се изпълнят в 1-
седмичен срок, считано от получаване на  разпореждането. 

С молба Входящ № 152086 от 9.12.2019г. - Ищецът е взел становище по 

разпореждането на съда.  
На Закрито/разпоредително заседание от 24.1.2020г. с определение съдът: 
 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 ГПК производството, образувано по искова 
молба вх. № 135295 от 05.11.2019 г., подадена от „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, ЕИК 116503980, с адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 срещу „Енемона“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 
020955078, в частта, с която са предявени обективно кумулативно съединени частични 
искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД за 

признаване за установено, че ищецът не дължи на ответното дружество следните 
вземания: 1/ сумите от по 225 лв., представляващи част от дължимия от възложителя 
ДДС върху всяко от 57-те разсрочени задължения по чл. 12, ал. 1 от договора от 
12.06.2012 г. за изпълнение на енергоефективни мероприятия на обекта с падеж от 

10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (56 равни вноски за ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 
10.09.2019 г., всяко от които за сумата от 4 133,42 лв. и последна изравнителна вноска 
за ДДС с падеж на 10.10.2019 г. за сумата от 4 133,33 лв.) и 2/ сумите от по 225 лв., 

представляващи част от дължимия от възложителя ДДС върху всяко от 57-те 
разсрочени задължения по чл. 12, ал. 2 от договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на 
съпътстващи строителни работи на обекта с падеж от 10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (56 

равни вноски за ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от които за сумата 
от 877,21 лв. и последна изравнителна вноска за ДДС с падеж на 10.10.2019 г. за сумата 
от 877,30 лв.).  

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 ГПК производството, образувано по искова 
молба вх. № 135295 от 05.11.2019 г., подадена от „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, ЕИК 116503980, с адрес на управление: гр. 
Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 срещу „Ескона консулт“ ООД, ЕИК 131132645, в частта, 

с която са предявени обективно кумулативно съединени частични искове с правно 
основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД за признаване за 
установено, че ищецът не дължи на ответното дружество следните вземания, предмет 

на сключен от него с „Енемона“ АД – в несъстоятелност договор за цесия от 26.06.2015 
г.: 1/ сумите от по 225 лв., представляващи част от дължимия от възложителя ДДС 
върху всяко от 54-те разсрочени задължения по чл. 12, ал. 1 от договора от 12.06.2012 г. 
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за изпълнение на енергоефективни мероприятия на обекта с падеж от 10.05.2015 г. до 
10.10.2019 г. (53 равни вноски за ДДС с падеж от 10.05.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от 

които за сумата от 4 133,42 лв. и последна изравнителна вноска за ДДС с падеж на 
10.10.2019 г. за сумата от 4 133,33 лв.) и 2/ сумите от по 225 лв., представляващи част от 
дължимия от възложителя ДДС върху всяко от 54-те разсрочени задължения по чл. 12, 

ал. 2 от договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на съпътстващи строителни работи на 
обекта с падеж от 10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (53 равни вноски за ДДС с падеж от 
10.05.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от които за сумата от 877,21 лв. и последна 
изравнителна вноска за ДДС с падеж на 10.10.2019 г. за сумата от 877,30 лв.). 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 ГПК производството, образувано по искова 
молба вх. № 135295 от 05.11.2019 г., подадена от „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, ЕИК 116503980, с адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 срещу Кирил Александров Георгиев, с която са 
предявени обективно кумулативно съединени частични искове с правно основание чл. 
124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД за признаване за установено, че 

ищецът не дължи на „Енемона“ АД – в несъстоятелност следните вземания: 1/ сумите 
от по 1 125 лв., като част от всяко от 57-те разсрочени задължения по чл. 12, ал. 1 от 
договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на енергоефективни мероприятия на обекта 

без включен ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (56 равни вноски с падеж от 
10.02.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от които за сумата от 20 667,09 лв. и последна 
изравнителна вноска с падеж на 10.10.2019 г. за сумата от 20 666,66 лв.), 2/ сумите от 

по 225 лв., представляващи част от дължимия от възложителя ДДС върху всяко от 57-те 
разсрочени задължения по чл. 12, ал. 1 от договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на 
енергоефективни мероприятия на обекта с падеж от 10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (56 
равни вноски за ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от които за сумата 

от 4 133,42 лв. и последна изравнителна вноска за ДДС с падеж на 10.10.2019 г. за 
сумата от 4 133,33 лв.), 3/ сумите от по 1 125 лв., като част от всяко от 57-те разсрочени 
задължения по чл. 12, ал. 2 от договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на съпътстващи 

строителни работи на обекта без включен ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. 
(56 равни вноски с падеж от 10.02.2015 г. до 10.09.2019 г., всяко от които за сумата от 4 
386,07 лв. и последна изравнителна вноска с падеж на 10.10.2019 г. за сумата от 4 

386,48 лв.) и 4/ сумите от по 225 лв., представляващи част от дължимия от възложителя 
ДДС върху всяко от 57-те разсрочени задължения по чл. 12, ал. 1 от договора от 
12.06.2012 г. за изпълнение на съпътстващи строителни работи на обекта с падеж от 

10.02.2015 г. до 10.10.2019 г. (56 равни вноски за ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 
10.09.2019 г., всяко от които за сумата от 877,21 лв. и последна изравнителна вноска за 
ДДС с падеж на 10.10.2019 г. за сумата от 877,30 лв.).  

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 ГПК производството, образувано по искова 

молба вх. № 135295 от 05.11.2019 г., подадена от „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, ЕИК 116503980, с адрес на управление: гр. 
Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 срещу „Фонд за енергетика и енергийни икономии – 

ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, в частта, с която са предявени обективно кумулативно 
съединени частични искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 1, 
предл. първо ЗЗД за признаване за установено, че ищецът не дължи на „Фонд за 
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енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ следните вземания, предмет на 
сключен от него с „Енемона“ АД – в несъстоятелност два договора за цесия от 

11.12.2012 г.: 1/ сумите от по 1 125 лв., като част от всяко от шестте разсрочени 
задължения по чл. 12, ал. 1 от договора от 12.06.2012 г. за изпълнение на 
енергоефективни мероприятия на обекта без включен ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 

10.07.2015 г., всяко от които за сумата от 20 667,09 лв. и 2/ сумите от по 1 125 лв., като 
част от всяко от шестте разсрочени задължения по чл. 12, ал. 2 от договора от 
12.06.2012 г. за изпълнение на съпътстващи строителни работи на обекта без включен 
ДДС с падеж от 10.02.2015 г. до 10.07.2015 г., всяко от които за сумата от 4 386,07 лв.  

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 ГПК производството, образувано по искова 
молба вх. № 135295 от 05.11.2019 г., подадена от „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, ЕИК 116503980, с адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 срещу „Интернешънъл Асет Банк“ АД, ЕИК 000694329, 
със седалище и адрес ***, район „Възраждане“, бул. „Тодор А.“ № 81-83. в частта, с 
която са предявени обективно кумулативно съединени частични искове с правно 

основание чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД за признаване за 
установено, че ищецът не дължи на „Интернешънъл Асет Банк“ АД вземания предмет 
на сключен договор. 

 
Определението е Влязло в законна сила на 20.2.2020 г. 
Ищецът е депозирал молба в изпълнение на указания с Входящ № 22934 от 

20.2.2020г. 
 

На Закрито/разпоредително заседание от 27.2.2020г. с определение съдът  отменя 
на основание чл. 253 ГПК свое разпореждане от 14.11.2019г в частта му по т3, с което е 

изискано от ищеца да представи по делото пл. документ за довнесена по сметка на СГС 
д. такса в размер на сумата от 36828лв, доколкото намира за основателни развитите в 
молба от 09.12.2019г мотиви за приложимост на проц. правило на чл. 72, ал. 1 ГПК.  

Съдът констатира, че с молбата си от 20.02.2020г ищецът е изпълнил дадените към него 
указания с опред. от 24.01.2020, а така също и, че последното се е стабилизирало в 
прекратителните си части. 

 
На Закрито/разпоредително заседание от 27.2.2020г. с разпореждане съдът е 

разпоредил да се изпратят Препис от исковата молба, приложенията към нея, молбата-

уточнение от 19.02.2019г, определение то от 24.01.2020г, молбата -уточнение от 
20.02.2020 и от настоящето разпореждане да се изпратят на ответните страни : "БАНКА 
ДСК" ЕАД, "ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" , " ФОНД ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ" и "ЕНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК " АД , като им 

се указва, че в двуседмичен срок от получаване на книжата, всеки от тях може да 
упражни писмен отговор, който трябва да има предвиденото в чл. 367 ГПК 
съдържание. 

 
Разпореждането е получено от „ФЕЕИ” АДСИЦ на 12.03.2020г. Срокът за писмен 

отговор  е спрял да тече по арг. от чл. чл.3,т.1 от Закона за  мерките и действията по 
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време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 
март 2020 г. 

На 26.05.2020г. от ФЕЕИ АДСИЦ е депозиран писмен отговор на исковата молба вх. 
№44580; 

На закрито разпоредително заседание от 11.01.2021г., съдът е разпоредил да се 

изготви и изпрати ново съобщение до Европейската банка за възстановяване и 
развитие, ведно с книжа по делото; 

На закрито разпоредително заседание от 16.02.2021г. съдът е дал изрични 
указания на ищеца по делото в 2-седмичен срок, считано от получаване на 

разпореждането да се снабди с предназначените за връчване документи на ответника 
Европейската банка за възстановяване и развитие, като им бъде изготвен и представен 
по делото превод на английски език. 

Към настоящия момент все още не е приключила размяната на книжа. Съдът 
многократно е задължавал ищеца за представяне на документи, които да се връчат на 
Европейска банка за възстановяване и развитие, като делото е оставяно и без 

движение до изпълнение на изрични указания. 
На закрито разпоредително заседание проведено на 15.03.2022г. съдът се е 

произнесъл с разпореждане – изготвените книжа до ЧСИ, съобщение до ответната 

страна ЕБВР и приложените преписи към нея да се предоставят на пълномощника на 
ищеца за реализиране на допусната от съда процедура по връчване, чрез ЧСИ Орлин 
Медов. 
 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или 
от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите 
задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число 

и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, 
характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни 
дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен 

процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни 
споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, 
специфични условия, различни от посочените в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, 

т.4, б. З от Нарпедба 2, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са 
сключени като целеви: 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗДСИЦДС, дружествата със специална 
инвестиционна цел не могат да обезпечават чужди задължения с изключение на 
банкови кредити, отпуснати на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1, и не могат да 
предоставят заеми. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ няма 

дъщерни дружества. 
 
 

 
30.01.2023 г.       __________________ 

  гр. София       /Добромир Тодоров, 

        Изпълнителен директор/ 
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