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ПРОТОКОЛ
№ 81
София, 26.04.2017 година
Днес, 26.04.2017 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин Петков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРДА
ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс Баучер“ № 13.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
2. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр.София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
3. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БИЗНЕС
ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
4. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ДАНС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище и адрес на управление: Република
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

България, гр. Враца 3000, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „Е 3“ ЕООД,
ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София
1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕКО
ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕЛБА
ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 110570747, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1606, район Красно село, бул. „Генерал Скобелев“ № 55.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕЛМИБ
БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, ЕИК 200686359, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Граф Игнатиев“
№ 2, ет. 3, ап. 6.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
12. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, ЕИК 175392783, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
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13. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2,
ап. 76.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
14. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕС ЕМ
КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
15. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕСТАТО
КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“№ 8.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
16. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ИНТЕР
НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
17. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ДЖИ ВИ
АЙ“ ООД, ЕИК 175000385, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59 А.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
18. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1407, район Лозенец, ул. „Стоян Заимов“ № 11, ет. 1,2,3 и партер, ап.1 и 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
19. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72
и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх.
А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
20. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СЕВТ
КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Надежда Иванова
21. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ОЕТОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, ЕИК 123729929, със седалище и адрес на
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управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Силвия Иванова, Надежда Иванова
22. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
23. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
24. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „РАЗЛОГ
ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, ЕИК 201402477, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1504, район Средец, ул. „Кракра“ № 18, ет. 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
25. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СОФИЯ
УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
26. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ТЕЦ –
Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ани Иванова, Силвия Иванова
27. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕЦ
СВИЩОВ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Кръстю Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
28. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии –
Шосето за София.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
29. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 127029454, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62 А.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
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30. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ана Иванова, Силвия Иванова
31. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В и К БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Силвия Иванова
32. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В и К БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Силвия Иванова
33. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Силвия Иванова
34. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “В И К”
ЕООД, гр. Петрич, ЕИК 101005019, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Петрич 2850, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Мария
Божикова, Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Силвия Иванова
35. Доклад с вх. № Е-Дк-211 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
36. Доклад с вх. № Е-Дк-210 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
37. Доклад с вх. № Е-Дк-207 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ТОШЕЛ - 92“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
38. Доклад с вх. № Е-Дк-205 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
39. Доклад с вх. № Е-Дк-202 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.
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Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
40. Доклад с вх. № В-Дк-36 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на производството
за установяване на публично държавно вземане от такси „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 20 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-131 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП”
ООД, установи следното:
С решение по т. 20 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г.
за осъществяване на дейността "търговия с елекрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-131 от 14.02.2017 г. и е прието решение
по т. 20 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане спрямо „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
Непогасените от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
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Общото задължение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „АРДА
ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-952 от 01.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CR6H I, удостоверяващи
уведомяване на 06.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.1:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс
Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин
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Петков.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
И. Иванов обърна внимание, че за всички следващи актове от дневния ред може да
се четат само първите три точки от решението, които са свързани с дължимите суми.
Останалият текст е еднотипен за всички решения.
По т.2. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 2 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-129 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ”
ЕООД, установи следното:
С решение по т. 2 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
С Решение № И1–Л-300 от 15.02.2010 г. се променя наименованието на лицензианта от
„ЕЛЕКТРИК СИТИ“ ООД на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, връчено на 26.02.2010 г.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е
преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-129 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 2 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
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76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е гр.
София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3. За управител на дружеството е
вписан г-н Муса Саид-Магомедович Батиров. В тази връзка и на основание чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“
ЕООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на
публично държавно вземане с изх. № Ф-13-84-2 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 06CQUO C чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на
управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители
„Преместен на друг адрес“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-14 от 21.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 29.03.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Към настоящия момент задълженията на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към КЕВР
за издадената му Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г. за дейността „търговия с
електрическа енергия” не са заплатени.
Изказвания по т.2:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000, район Триадица, ул.
„Уилям Гладстон“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислена върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин
Петков.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 3 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-127 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД,
установи следното:
С решение по т. 3 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от общо 21 686,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 15 254,46 лева. Върху неплатената
главница от 21 686,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-231-15 от 18.06.2007 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
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събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2009 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 61 247 хил.лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2009 г. е в
размер на 35 686 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 33 686 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
За „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2010 г. e изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява
постоянната компонента 2 000,00 лева.
За „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2011 г. e изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява
постоянната компонента 2 000,00 лева
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“, е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-127 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 3 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 17 843,00 лева,
дължима към 31.03.2009 г. На 30.03.2009 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило
плащане от„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД в размер на 18 000,00 лева.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 17 843,00 лева,
дължима към 30.11.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
160,67 лева, за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.
Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2009 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 17 686,00 лева и лихви за просрочие в размер
на 160,67 лева. Върху неплатената главница в размер на 17 686,00 лева е начислена лихва
за просрочие в размер на 1 829,04 лева за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
77,74 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,77 лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.
Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2010 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 19 686,00 лева и лихви за просрочие в размер
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на общо 2 076,22 лева. Върху неплатената главница в размер на 19 686,00 лева е начислена
лихва за просрочие в размер на 2 034,86 лева за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
77,91 лева за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,80 лева за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.
Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2011 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 21 686,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 4 197,79 лева. Върху неплатената главница в размер на 21 686,00 лева са
начислени следните лихви за просрочие:
2 240,39 лева, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;
2 204,20 лева, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;
2 204,22 лева, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.;
2 202,02 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;
2 205,84 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 21 686, 00 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 15 254,46 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД е
гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41. За управител на
дружеството е вписан г-н Муса Саид-Магомедович Батиров.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-60-2 от
06.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 05WK7J X чрез „Български пощи“ ЕАД
на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Преместен на друг адрес“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-15 от 29.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 29.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 06.04.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.3:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175240786, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул.
„Мария Луиза“ № 41,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 21 686,00 лева (двадесет и една
хиляди шестстотин осемдесет и шест лева), представляващи:
 17 686,00лева, неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2010 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2010 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2011 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2011 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 15 254,46 лева
(петнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки),
представляващи:
 160,67 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода
от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.;
 1 829,04 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода
от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 77,74 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2010 г. в размер
на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 8,77 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2010 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 2 034,86 лева, начислени върху неплатена главница от 19 686,00 лева, за периода
от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
 77,91 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2011 г. в размер
на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.;
 8,80 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2011 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2011 г.;
 2 240,39 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;
 2 204,20 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;
 2 204,22 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 2 202,02 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 2 205,84 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
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3. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686, 00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин
Петков.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 3 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-183 от 10.03.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ДАНС ЕНЕРДЖИ” ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 3 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с размер на главницата от 31 855,86 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 354,28 лева. Върху неплатената
главница от 31 855,86 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. на КЕВР на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е
изменена/допълнена лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. с включване в дейността
„координатор на стандартна балансираща група”.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
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отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 54 283 370 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в
размер на 31 855,86 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 29 855,86 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-183 от 10.03.2017 г. и е прието решение по т. 3 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 15 927,93 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1
217,12 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 15 927,93 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
137,16 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 31
855,86 лева и лихва за просрочие в размер на 1 354,28 лева. Върху неплатената главница в
размер на общо 31 855,86 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава
до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-82-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBGN N,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.4:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 31 855,86 лева (тридесет и една
хиляди осемстотин петдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща:
 15 927,93 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 15 927,93 лев, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 1 354,28 лева (хиляда
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триста петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки), представляваща:
 1 217,12 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за
2016 г. в размер на 15 927,93 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 137,16 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016
г. в размер на 15 927,93 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 31 855,86 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 5 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-122 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Е 3” ЕООД, установи
следното:
С решение по т. 5 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „Е 3“ ЕООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени лихви за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева,
считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„Е 3“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-244-15 от 12.09.2007 г. за осъществяване
на дейността "търговия с електрическа енергия".
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
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постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „Е 3“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-122 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 5 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „Е 3“ ЕООД.
Непогасените от „Е 3“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „Е 3“ ЕООД към 31.12.2016 г. представлява начислена и
неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо 85,02
лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „E 3“ ЕООД е гр. София 1619, район
Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А. За управител на дружеството е вписан г-н Иван
Ангелов Симов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „Е 3“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-68-2 от 06.03.2017 г. и
известие за доставяне R PS 1040 06CQSP B чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания
адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители
„Преместен“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „Е 3“ ЕООД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-10 от 21.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 29.03.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Е
3“ ЕООД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.5:
Р. Осман влезе в зала 4.
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ №
62 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 6 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-119 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС”
ООД, установи следното:
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С решение по т. 6 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-318-15 от 18.01.2010 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-119 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 6 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД.
Непогасените от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията, считано от 21.10.2015 г. на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е вписан следния
адрес за седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван
Вазов, ул. Бурел № 42, ет. 2.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
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процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-131-2 от
06.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06CQSQ C чрез „Български пощи“ ЕАД
на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато с отбелязване от пощенските
служители: „Преместен“.
Съгласно повторна справка по актуално състояние от Търговския регистър на
Агенция по вписванията, по партидата на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е вписан
предишен адрес за седалище и адрес на управление, а именно: гр. Казанлък 6100, ул.
„Старозагорска“ № 1, ет. 1, офис С.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД
повторно е изпратено писмо с изх. № Ф-13-131-2 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 05WKYG L чрез „Български пощи“ ЕАД за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане. Писмото е получено от управителя на
дружеството г-н Веселин Велчев на 15.03.2017 г.
С писмо изх. № Ф-13-131-2 от 06.03.2017 г. на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е
определн 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок
няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД към КЕВР
не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.6:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица,
бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 7 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-118 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ” АД,
установи следното:
С решение по т. 7 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-252-15 от 07.01.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-118 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 7 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-52-2 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CQSU G,
удостоверяващи уведомяване на 08.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.7:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 110570747, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул.
„Генерал Скобелев“ № 55
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 8 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-116 от 14.02.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД,
установи следното:
С решение по т. 8 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-116 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 8 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД.
Непогасените от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
23

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-59-2 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CQSV H,
удостоверяващи уведомяване на 10.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.8:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул.
„Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
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изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 5 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-186 от 10.03.2017 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕМОНА“ АД, установи
следното:
С решение по т. 5 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ЕНЕМОНА“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ЕНЕМОНА“ АД е титуляр на Лицензия № Л-275-15 от 08.09.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ЕНЕМОНА“ АД годишната такса за 2016 г. e изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява постоянната
компонента от 2 000,00 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-186 от 10.03.2017 г. и е прието решение по т. 5 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “ЕНЕМОНА“ АД.
Непогасените от “ЕНЕМОНА“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
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76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “ЕНЕМОНА“ АД към 31.12.2016 г. представлява начислена
и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху главницата от 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„“ЕНЕМОНА“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13228-3 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBGJ J, удостоверяващи
уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на “ЕНЕМОНА“ АД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.9:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Коста Лулчев“ № 20,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
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В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 9 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-132 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ БРОС”
EООД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ EООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 години.
Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, на 02.06.2015 г. за „ЕНЕРДЖИ БРОС“ е вписана промяна на
правната форма от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с
ограничена отговорност“. За управител и за едноличен собственик на капитала на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, считано от 02.06.2015 г., е вписан г-н Огнян Красимиров
Милчев.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ БРОС“ EООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“, е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-132 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 9 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД.
Непогасените „ЕНЕРДЖИ БРОС“ EООД задължения към КЕВР са формирани,
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както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ EООД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД е гр. София
1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3. В тази връзка и на основание чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД е
изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане с изх. № Ф-13-96-2 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS
1040 05X2IX 5 чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на управление.
Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители „Преместен“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-11 от 21.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 29.03.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
“ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.10:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“
№ 10, ет.1, ап. 3
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 11 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-128 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД с размер на главницата от 3 235,91
лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 279,94 лева. Върху неплатената
главница от 3 235,91 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-387-15 от
16.07.2012 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от
10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
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събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД годишната такса за 2014 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната
година, които са в размер на 312 000,00 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за
2014 г. е в размер на 2 171,60 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000
лева е прибавена сумата от 171,60 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД годишната такса за 2015 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната
година, които са в размер на 4 169 000,00 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за
2015 г. е в размер на 4 292,95 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000
лева е прибавена сумата от 2 292,95 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната
година, които са в размер на 162 504,73 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за
2016 г. е в размер на 2 089,38 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000
лева е прибавена сумата от 89,38 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството
за съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-128 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 11 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 085,80 лева,
дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
83,16 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 085,80 лева,
дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
9,38 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.12.2014 г.
представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2014 г. в размер на
общо 2 171,60 лева и лихва за просрочие в размер на общо 92,54 лева.
На 31.03.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД в размер на 2 146,42 лева. В резултат на това
плащане върху неплатената в срок главница в размер на общо 2 171,60 лева е начислена
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лихва за просрочие в размер на 54,34 лева за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.03.2015 г.
представлява начислена и неплатена остатък главница от годишна такса за 2014 г. в
размер на 25,18 лева и лихва за просрочие в размер на общо 146,88 лева.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,68 лева,
дължима към 31.03.2015 г.
На 17.04.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, представляващо главница в размер на 2 171,60 лева; доплащане
на лицензионна такса за 2015 г. първа вноска в размер на 1 000,00 лева и лихва в размер на
92,54 лева. В резултат на това плащане са извършени следните начисления на лихва за
просрочие върху неплатени в срок главници:
0,12 лева за периода от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г. върху неплатен остатък
главница от 25,18 лева;
10,15 лева за периода от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г. върху неплатена в
срок главница от първа годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,48 лева.
Общото задължение/вземане на “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към
17.04.2015 г. представлява надвнесена главница в размер на 999,94 лева и дължима лихва
за просрочие в размер на 64,61 лева.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,47 лева,
дължима към 30.11.2015 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 30.11.2015 г.
представлява остатък неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2015 г. в
размер на 1 146,53 лева и лихви за просрочие в размер на общо 64,61 лева. Върху
неплатения остатък главница от втора вноска за 2015 г. в размер на 1 146,53 лева е
начислена лихва в размер на 118,23 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 05.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 044,69 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
72,28 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 5.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 044,69 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,45 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 5.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 05.12.2016 г.
представлява неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 256,57 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 235,91 лева е
доначислена лихва за просрочие в размер на 23,37 лв., за периода от 06.12.2016 г. до
31.12.2016 г. с цел определяне реалното задължение на дружеството към 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 3 235,91 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 279,94 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 235,91
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо изх. № Ф-13-64-3 от 01.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CR6G H,
удостоверяващи уведомяване на 06.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД не са заплатени
към настоящия момент.
Изказвания по т.11:
А. Димитрова обърна внимание, че „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД не е
заплатило дължимите суми, независимо, че е било уведомено с писмо. „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ” ЕООД е заплатило само главницата и затова следващия акт е за лихвите, които
31

са останали назаплатени. Двете дружества са притежание на един и същ собственик. А.
Димитрова прочете проекта на решение относно „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, ЕИК 200686359, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица,
ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева (три хиляди
двеста тридесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), представляваща:
 1 146,53 лева – остатък неплатена главница от втора вноска за 2015 г.;
 1 044,69 лева – първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 044,69 лева – втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 279,94 лева (двеста
седемдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), представляваща:

54,34 лева, начислени върху неплатена главница от 2 171,60 лева, за периода от
01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.;

0,12 лева, начислени върху неплатен остатък главница от 25,18 лева, за периода
от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.;

10,15 лева, начислени върху неплатена главница от 2 146,48 лева, за периода от
01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.;

118,23 лева, начислени върху неплатена главница от 1 146,53 лева, за периода
от 01.12.2015 г. до 5.12.2016 г.;

72,28 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от
01.04.2016 г. до 5.12.2016 г.;

1,45 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от
01.12.2016 г. до 05.12.2016 г.

23,37 лева, начислени върху неплатена главница от 3 235,91 лева, за периода от
06.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 235,91 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
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Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.12. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 12 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-126 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ” ЕООД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД с размер на главницата от 51 013,98 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 2 168,73 лева. Върху неплатената
главница от 51 013,98 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г.
за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-250 / 01.10.2012 г. на ДКЕВР е изменена/допълнена
издадената на дружеството лицензия с включване на права и задължения, свързани с
дейността „координатор на стандартна балансираща група”. С Решение № И2-Л-250 /
09.12.2013 г. на ДКЕВР е изменена/допълнена издадената на дружеството лицензия с
включване на права и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана
балансираща група”.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 89 116 323,09 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г.
е в размер на 51 013,98 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 49 013,98 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-126 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 12 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД задължения към КЕВР са
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формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1
949,09 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
219,64 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 51
013,98 лева и лихва за просрочие в размер на 2 168,73 лева. Върху неплатената главница в
размер на общо 51 03,98 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава
до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Е13-64-5 от 06.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 05X2OF T, удостоверяващи
уведомяване на 08.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми.
На 09.03.2017 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД в размер на 51 013,98 лева, представляващо главница от
годишна такса за 2016 г. и 2 168,73 лева, начислена лихва за просрочие. В резултат на това
плащане върху неплатената в срок главница в размер на общо 51 013,98 лева е начислена
лихва за просрочие в размер на 963,60 лева за периода от 01.01.2017 г. до 09.03.2017 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към 09.03.2017 г. представлява
начислена и неплатена лихва в размер на 963,60 лева. На 13.03.2017 г. „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомен по факс за оставащото му задължение, представляващо
лихва за просрочие в размер на 963,60 лева, но до настоящия момент задълженията на
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД не са погасени.
Изказвания по т.12:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, ЕИК 175392783, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, ул. „Граф
Игнатиев“ № 2, ет. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от начислена и неплатена лихва
за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт в размер на 963,60 лева
(деветстотин шестдесет и три лева и шестдесет стотинки), начислена върху неплатена в
срок годишна такса за 2016 г. в размер на 51 013,98 лева, за периода от 01.01.2017 г. до
09.03.2017 г.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.13. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 6 от протокол № 231 от 06.12.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-494 от 30.11.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“
ООД, установи следното:
С решение по т. 6 от протокол № 231 от 06.12.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,23 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“
за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила
начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-494
от 30.11.2016 г. и е прието решение по т. 6 от протокол № 231 от 06.12.2016 г. на КЕВР за
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,59 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,64 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД към 31.12.2014 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,23 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-1397-4 от 07.12.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 04IY7F S, удостоверяващи
уведомяване на 13.12.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.13:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост
1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,23 лева (осемдесет и
пет лева и двадесет и три стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,59 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до
31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,64 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до
31.12.2014 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.14. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 13 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-125 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕС ЕМ КЕЙ
ЕНЕРДЖИ“ АД, установи следното:
С решение по т. 13 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-125 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 13 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е гр.
София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43. За представител на дружеството е
вписан г-н Николай Николаев Хаджиниколов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-54-2 от
01.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CR6B C чрез „Български пощи“ ЕАД на
горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Непотърсен“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-16 от 29.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 29.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 06.04.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.14:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със
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седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица,
ул. „Солунска“ № 43,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.15. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 14 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-123 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕСТАТО
КОНСУЛТ” ООД, установи следното:
С решение по т. 14 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД с размер на главницата от 6 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 865,35 лева. Върху неплатената главница
от 6 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел.енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
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Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента 2 000 лева.
За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента 2 000 лева.
За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-123 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 14 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД.
Непогасените от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
279,85 лева за периода от 01.04.2014 г. до 30.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
211,90 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
178,23 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
110,635 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 6 000 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 865,35 лева. Върху неплатената главница от 6 000 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е гр.
София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8. За управители на дружеството са вписани
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г-н Иван Петров Сираков и г-жа Павлина Пенчева Иванова. В тази връзка и на основание
чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“
ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на
публично държавно вземане с изх. № Ф-13-72-2 от 01.03.2017 г. и известие за доставяне №
R PS 1040 06CR6C D чрез „Български пощи“ ЕАД на горепосочения адрес на управление.
Писмото е върнато невръчено, с отбелязване от пощенските служители „Друго Починал“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,
Съобщение с изх. № С-12 от 21.03.2017 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 29.03.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕСТАТО
КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.15:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул.
„Миджур“№ 8
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 000,00 (шест хиляди) лева,
представляващи:
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
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 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 865,35 лева
(осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки), представляващи:
 279,85 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2014
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2016 г.;
 211,90 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2014
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.;
 178,23 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2016 г.;
 110,35 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г.;
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 000 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.16. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 15 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-121 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ИНТЕР НЮ
ЕНЕРДЖИ” ЕООД, установи следното:
С решение по т. 15 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-328-15 от 31.05.2010
г. за осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“, е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-121 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 15 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)„ИНТЕР
НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13134-2 от 01.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CR4T S, удостоверяващи
уведомяване на 06.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.16:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200898611, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Н. Й. Вапцаров“ № 53 А,
43

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.17. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 7 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-182 от 10.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ДЖИ ВИ АЙ”
ЕООД, установи следното:
С решение по т. 7 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД с размер на главницата от 1 000,00 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 8,61 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00
лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Съгласно нправена справка по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенция по вписванията, на 21.03.2017 г. за „ДЖИ ВИ АЙ“ е вписана промяна на
правната форма от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ в „дружество с
ограничена отговорност“. За управители са вписани г-н Стефан Филипов Тонев, г-н Кирил
Витанов Витанов и г-н Илко Георгиев Йоцев.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
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изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-182 от 10.03.2017 г. и е прието решение по т. 7 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД (съгласно съществуваща към този момент правна форма на
дружеството).
Непогасените от „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г. На 30.03.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило
плащане от „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД в размер на 1 000,00 лева направено плащане по
главница.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 8,61 лева. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-220-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBGS S,
удостоверяващи уведомяване на 24.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на дружеството към КЕВР не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.17:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД, ЕИК 175000385, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59
А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер
на 1 000,00 (хиляда лева).
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 8,61 лева (осем лева
и шестдесет и една стотинки), начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка седемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.18. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 9 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-191 от 10.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „КИМПЕКС
ЕНЕРДЖИ” АД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 3 042,93 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 129,36 лева. Върху неплатената главница
от 3 042,93 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-232-15 от 09.07.2007 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
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на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година
които са в размер на 1 896 230 лева. Дължимите годишна лицензионна такса за 2016 г. е в
размер на 3 042,93 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 1 042,93 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-191 от 10.03.2017 г. и е прието решение по т. 9 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 521,47 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
116,26 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,46 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
13,10 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 3 042,93 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 129,36 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 042,93
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-63-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBJ6 9,
удостоверяващи уведомяване на 24.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.18:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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Издава по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Стоян Заимов“ № 11, ет. 1,2,3 и партер, ап. 1 и 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 042,93 (три хиляди и
четиридесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лева, представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,47 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,46 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 129,36 лева (сто
двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 116,26 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,47 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 13,10 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,46 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 042,93 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка осемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.19. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 16 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-120 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЛОНИКО” ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 16 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисията за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ЛОНИКО” ЕООД, представляващо неплатена главница в размер на 2
370,15 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 101,01 лева. Върху
неплатената главница от 2 370,15 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
„ЛОНИКО” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от
12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., Тарифата) за
лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер
на 2000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
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лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЛОНИКО” ЕООД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 673 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер на 2
370,15 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата
от 370,15 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-120 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 16 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ЛОНИКО“ ЕООД.
Непогасените от „ЛОНИКО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани както
следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева,
дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
90,77 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева,
дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
10,24 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „ЛОНИКО” ЕООД към 31.12.2014 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 101,01 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 лева,
считано от 01.01.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на
„ЛОНИКО” ЕООД е изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД писмо на КЕВР с изх. № Ф13-111-2 от 01.03.2017 г. за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане и известие за доставяне R PS 1040 06CR4S R. Писмото е върнато
обратно с отбелязване от пощенските служители „Получателят се е преместил на друг
адрес“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-13 от 21.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
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№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.03.2017 г., за което е
съставен констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на
поставянето, съобщението е свалено на дата: 29.03.2017 г., което също е документирано в
констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЛОНИКО” ЕООД
не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.19:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел
Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София
1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к.28,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева (две хиляди
триста и седемдесет лева и петнадесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 101,01 лева (сто и
един лев и една стотинка), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 90,77 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева, за
периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 10,24 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева, за
периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 лева, считано от
01.01.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка деветнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
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Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.20. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 18 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-115 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СЕВТ КОНСУЛТ“
ООД, установи следното:
С решение по т. 18 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-115 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 18 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.
Непогасените от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
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на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е гр.
Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3. За управители на дружеството са вписани г-н Сунай
Реджеп Хаджъ и г-н Христомир Николаев Трошанов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-213-1 от
01.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06CR6L M чрез „Български пощи“ ЕАД
на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Пратката не е потърсена от получателя“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-18 от 29.03.2017 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10 и
на Интернет страницата на КЕВР на дата: 29.03.2017 г., за което е съставен констативен
протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението
е свалено на дата: 06.04.2017 г., което също е документирано в констативен протокол. В
указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД
към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.20:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
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 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.21. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 17 от протокол № 33 от 23.02.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-117 от 14.02.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ
ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ” ООД, установи следното:
С решение по т. 17 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисията за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ” ООД, представляващо
неплатена главница в размер на 45 502,80 лева и начислени лихви за просрочие в размер
на общо 19 553,43 лева. Върху неплатената главница от 45 502,80 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР.
„ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД е титуляр на Лицензия
№ Л-220-15 от 22.12.2006 г. за осъществяване на дейността „търговия с ел.
енергия“.
С Решение № И1-Л-220 от 25.06.2012 г., ДКЕВР изменя, по искане на лицензианта,
издадената му лицензия № Л-220-15 от 22.12.2006 г., като променя седалището и адреса на
управление на дружеството от: Република България, гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 28
на Република България, гр. София, Район „Витоша”, ул. „ Боянска река” № 12.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е
преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до
31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се
събира такса от 3000 лева, която се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на
връчване на решението (чл. 4 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2011
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 115 868 хил.лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2011 г. е в размер на 65 727 лева и е получена като към постоянната
компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 63 727 лева /0,055 на сто от годишните
приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2012
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 50 339 943,86 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2012 г. е в размер на 29 686,97 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 27 686,97 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2013
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 17 846 955,96 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2013 г. е в размер на 11 815,83 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 9 815,83 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2014
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента 2 000 лева.
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2015
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента 2 000 лева.
За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2016
г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 385 249,59 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2016 г. е в размер на 2 211,89 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 211,89 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-117 от 14.02.2017 г. и е прието решение по т. 17 от протокол № 33 от 23.02.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД.
Непогасените от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД
задължения към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 32 863,50 лева,
дължима към 31.03.2011 г. На 31.03.2011 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило
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плащане от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 1 000,00
лева. В тази връзка общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЪРГОВЦИ“ ООД към 31.03.2011 г. е главница в размер на 31 863,50 лева, върху която
сума е начислена лихва за просрочие в размер на 2 482,41 лева, за периода от 01.04.2011 г.
до 31.12.2011 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 32 863,50 лева,
дължима към 30.11.2011 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
289,22 лева, за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.
Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към
31.12.2011 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 64 727,00 лева и
лихва за просрочие в размер на 2 771,63 лева.
На 16.03.2012 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–
ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, представляващо главница в размер на 64
727,00 лева и лихва в размер на 2 771,63 лева. В тази връзка върху неплатената в срок
главница от 64 727,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 1392,42 лева за
периода от 01.01.2012 г. до 16.03.2012 г. (датата на плащане от дружеството).
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 14 843,49 лева,
дължима към 31.03.2012 г.
Начислена е такса за изменение на лицензията на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ
ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 3 000,00 лева, съгласно Решение № И1-Л220 от 25.06.2012 г. на ДКЕВР и чл. 4 от Тарифата.
На 03.07.2012 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–
ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 3 000,00 лева. В тази връзка
върху неплатената в срок главница от 14 843,49 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 393,16 лева за периода от 01.04.2012 г. до 03.07.2012 г. (датата на плащане от
дружеството).
Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към
03.07.2012 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 14 843,49 лева и
лихва за просрочие в размер на 1 785,58 лева.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 14 843,48 лева,
дължима към 30.11.2012 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 5 907,92 лева,
дължима към 31.03.2013 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 5 907,92 лева,
дължима към 30.11.2013 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г.
На 30.03.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–
ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 2 211,89 лева. В тази връзка
върху неплатените в срок главници са начислени следните лихви за просрочие до датата
на плащане от дружеството:
Върху 14 843,49 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за
2012 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 5 654,37 лева за периода от 04.07.2012
г. до 30.03.2016 г.;
Върху 14 843,48 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за
2012 г., е начислена лихва за просрочие в размер на 5 025,99 лева за периода от 01.12.2012
г. до 30.03.2016 г.;
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Върху 5 907,92 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2013
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 1 800,59 лева за периода от 01.04.2013 г. до
30.03.2016 г.;
Върху 5 907,91 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2013
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 1 399,22 лева за периода от 01.12.2013 г. до
30.03.2016 г.;
Върху 1 000,00 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2014
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 203,16 лева за периода от 01.04.2014 г. до
30.03.2016 г.;
Върху 1 000,00 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2014
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 135,21 лева за периода от 01.12.2014 г. до
30.03.2016 г.;
Върху 1 000,00 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2015
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 101,54 лева за периода от 01.04.2015 г. до
30.03.2016 г.;
Върху 1 000,00 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2015
г., е начислена лихва за просрочие в размер на 33,66 лева за периода от 01.12.2015 г. до
30.03.2016 г.
Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към
30.03.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 43 290,91
лева и лихва за просрочие в размер на общо 16 139,32 лева. Върху неплатената главница
от 43 290,91 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3 320,08 лева за периода от
31.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 105,95 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
84,51 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 105,94 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
9,52 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към
31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 45 502,80
лева и лихва за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева. Върху неплатената главница
от 45 502,80 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД е уведомен за откриване на
процедурата с писмо изх. № Ф-13-129-1 от 01.03.2017 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 06CR6M N, удостоверяващи уведомяване на 06.03.2017 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
С писмо-възражение, вх. № Ф-13-129-1 от 14.03.2017 г. в КЕВР, „ОЕТ–
ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД възразява срещу размера и начина на
определяне на публичното държавно вземане, като посочва следните аргументи за това:
1.
Размерът на неплатените годишни лицензионни такси за периода 2012-2016
г. е калкулиран и начислен от КЕВР едва в края на м.декември 2016 г. Дружеството се
позовава на забавата за определяне на таксата, а оттам – и на плащането й, се дължи на
забавата КЕВР да начисли коректния размер на дължимата такса. С оглед на това
дружеството смята че не следва да бъдат начислявани лихви за забави върху неплатения
размер на годишните такси за този период;
2.
Отделно от горното, дружеството смята че дължимата лицензионна такса за
2012 г. и за 2013 г. е неправилно начислена, неправилно са определени годишните
приходи за лицензионната му дейност, съгласно годишния му финансов отчет за
предходните години (2011 г. и 2012 г.), а оттам – неправилно е приложен и чл.3, ал. 2, т. 2
от Тарифата;
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3.
В допълнение, неправилно е определена и последователността на погасяване
на вземанията. Съгласно приложимия закон, при наличието на няколко публични
вземания, с всяко постъпило плащане, те се погасяват съразмерно. Дружеството твърди,
че видно от приложената справка, с постъпилите плащания от дружеството, КЕВР е
погасявала произволно избрани задължения, а не пропорционално задълженията, описани
в справката (отделно от погрешното изчисляване на дължимата годишна такса);
4.
Дружеството се позовава, че КЕВР е извършила пълна проверка на
дейността му, като на Комисията е предоставен достъп до цялата информация и
документи, свързани с осъществяването на дейността, в това число – данните, необходими
за определяне на лицензионната такса. С оглед на задължението на административния
орган за пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и предвид
възражението на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД (чл. 35 от АПК),
дружеството пита какви конкретни допълнителни данни следва да представи, които не са
налични в КЕВР, с цел оказване на съдействие на Комисията и коректно определяне на
размера на дължимите суми.
Във връзка с гореизложеното възражение от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЪРГОВЦИ“ ООД (ОЕТ), с писмо изх. № Ф-13-129-1 от 22.03.2017 г. КЕВР е уведомила
дружеството за следното:
По точка първа:
Лицензионните такси, съгласно откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане, дължими от ОЕТ, са начислени при спазване изискванията на Тарифа
за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по
Закона за енергетиката (Тарифата), в която подробно са разписани начинът, размерът и
сроковете им за плащане. Съгласно ЗЕ и Тарифата, КЕВР няма задължението да
уведомява лицензиантите за дължимите от тях такси. Дължимостта на лицензионната
такса произтича от самия закон при настъпване на изрично посочените в правната норма
обстоятелства. Изискуемостта на вземанията в случая не е обвързана със задължение на
КЕВР да извърши начисления и/или да уведоми за тях дължащият таксите. Задължение на
лицензианта е да заплаща в пълен размер лицензионните такси в размерите и сроковете,
определени с Тарифата.
Съгласно чл. 38 от Закона за енергетиката задължение на лицензианта е ежегодно
да представя годишните си финансови отчети за предходната година за изчисление на
дължимата лицензионна такса за текущата година. Въпреки това, КЕВР със свои писма с
изх. № Е-ЗЛР-ПД-58 от 18.09.2015 г., изх. № Е-ЗЛР-ПД-58 от 04.11.2015 г. и изх. № Е-1300-7 от 15.03.2016 г. е поискала от лицензианта тяхното представяне.
По точка втора:
С писмо вх. № Ф-13-129-2/24.10.2016 г. ОЕТ е изготвил и представил в КЕВР
справки за определяне на годишната лицензионна такса за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.
и 2016 г., в които сам е декларирал приходите от лицензионна и от нелицензионна
дейност. Вземайки предвид тези справки на ОЕТ за периода 2012-2016 г., е изготвена
корекционна справка в КЕВР, която с доклад вх. № Е-Дк-416 от 13.12.2016 г. е
представена за счетоводно начисление на правилния размер на дължимите лицензиони
такси от ОЕТ. В резултат на тези корекционни справки и счетоводни начисления по
партидата на дружеството, КЕВР е изготвила писмо изх. № Ф-13-129-2/16.12.2016 г. до
ОЕТ. С известие за доставяне R PS 1040 04IZE7 S, удостоверяващо уведомяване на
20.12.2016 г., ОЕТ е уведомен и впоследствие не е възразило писмено по размера на
дължимите лицензионни такси, но и съответно не ги е заплатил на КЕВР. Съгласно
утвърдената процедура за установяване на публично държавно вземане, КЕВР с решение
по т. 17 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. е открила процедура за установяване на
публично държавно вземане по отношение на ОЕТ.
По точка трета:
КЕВР не приема твърдението на ОЕТ, че видно от справката към откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане, са погасявани произволно
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избрани задължения. Плащанията, които ОЕТ е извършвал през периода 2011-2016 г., са
отнесени към съответните начислени главници и лихви за просрочие за съответния
период. Видно от платежните нареждания за направените плащания от ОЕТ, лицензиантът
надлежно е посочил в тях основанието, на което извършва плащането и именно това е
отразено от КЕВР в цитираната справка.
КЕВР е спазил последователността на погасяванията на публичното държавно
вземане, регламентирана в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), а именно:
Съгласно ал. 1 „Публичните вземания се погасяват в следната
последователност: главница, лихви, разноски“. Именно в тази връзка след направено
плащане от ОЕТ, КЕВР е начислил дължимите лихви по съответните главници (надлежно
разписани в процедурата за УПДВ) и е формирал остатъка от непогасените лицензионни
такси и дължимите върху тях лихви за просрочие за съответните периоди
Съгласно ал. 2 „Разсрочените и отсрочените публични вземания се погасяват
в последователност: главница, лихви, разноски“ Редът за разсрочване и отсрочване ясно е
разписан в Глава двадесет и втора „Отсрочване и разсрочване“ от ДОПК. До момента
лицензиантът не се е позовал писмено на тази правна възможност.
Съгласно ал. 3 „При наличие на няколко публични вземания, които
длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им
събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган. Ако
не е заявил това, те се погасяват съразмерно“. В тази връзка в изготвената справка от
КЕВР, неразделна част от доклада за откриване на процедурата за установяване на
публично държавно вземане, направените плащания са съразмерно отнесени към общото
начисление на дължимите главници за периода 2011-2016 г. вкл. съобразно момента им на
плащане и основанието в платежния документ на ОЕТ.
По точка четвърта:
КЕВР не е завършила проверката на търговците по заповед № З-Е-112 от
04.04.2014 г. Във връзка с въпросната проверка, информация от страна на ОЕТ не е била
представяна в Комисията, видно от проверка в деловодната система. При начисление на
годишните лицензионни такси, КЕВР е приела за достоверни данните на ОЕТ, посочени в
писмо с вх. № Ф-13-129-2 от 24.10.2016 г., придружено със справки за определяне на
годишната лицензионна такса за периода 2012-2016 г. с посочена в тях коректно
изчислена годишна лицензионна такса от самия лицензиант.
Предвид гореизложеното КЕВР не приема направеното възражение от ОЕТ по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане, тъй като във
аргументите на лицензианта не се съдържат конструктивни по вид, размер и срок
обяснения и възражения. „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД е
уведомен, че в 7-дневен срок от получаване на писмо-отговор по възражението (изх. № Ф13-129-1 от 22.03.2017 г.), при непогасяване на дължимите суми, КЕВР ще пристъпи към
издаването на Акт за установяване на публично държавно вземане.
След справка в деловодната система, към 04.04.2017 г. „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ
ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД не е входирало последващо писмо, както и не е погасило
дължимите лицензионни такси и лихви за просрочие към настоящия момент.
Изказвания по т.21:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
58

РЕШИ:
Издава по отношение „ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, ЕИК
123729929, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616,
район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 45 502,80 лева (четиридесет и
пет хиляди петстотин и два лева и осемдесет стотинки), представляващи:
 12 631,60 лева, остатък от неплатена първа вноска от годишна такса за 2012 г.;
 14 843,48 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2012 г.;
 5 907,92 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2013 г.;
 5 907,91 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 105,95 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 105,94 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева
(деветнадесет хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и три стотинки),
представляващи:
 393,16 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за периода от
01.04.2012 г. до 03.07.2012 г.;
 5 654,37 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за периода
от 04.07.2012 г. до 30.03.2016 г.;
 5 025,99 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,48 лева за периода
от 01.12.2012 г. до 30.03.2016 г.;
 1 800,59 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,92 лева за периода от
01.04.2013 г. до 30.03.2016 г.;
 1 399,22 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,91 лева за периода от
01.12.2013 г. до 30.03.2016 г.;
 203,16 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.04.2014 г. до 30.03.2016 г.;
 135,21 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.12.2014 г. до 30.03.2016 г.;
 101,54 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.04.2015 г. до 30.03.2016 г.;
 33,66 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.12.2015 г. до 30.03.2016 г.;
 3 320,08 лева, начислени върху неплатена главница от 43 290,91 лева за периода
от 31.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 84,51 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,95 лева за периода от
01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 9,52 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,94 лева за периода от
01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 45 502,80 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
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банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и първа участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.22. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 10 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-166 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ” АД, установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на
енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-166 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 10 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
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както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-66-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBJ5 8,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.22:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
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банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и втора участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.23. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 11 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-178 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР”
АД, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на
енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-178 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 11 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „БОЛКАН СОЛАР“ АД.
Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“АД задължения към КЕВР са формирани,
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както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.
№ Ф-13-57-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBJ0 3,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „БОЛКАН СОЛАР“ АД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.23:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул.
„Родопски Извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
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банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и трета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.24. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 14 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-172 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „РАЗЛОГ
ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, установи следното:
С решение по т. 14 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД с размер на главницата от 2 000,00 лева
и начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012
г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25
(двадесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД годишната такса за 2016 г. e изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява
постоянната компонента 2 000,00 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-172 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 14 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД.
Непогасените от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД задължения към КЕВР са
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формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 2
000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху главницата от 2
000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-192-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBHI J,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.24:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, ЕИК 201402477, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Средец, ул.
„Кракра“ № 18, ет. 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
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банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и четвърта участват председателят Иван Н.
Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.25. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 15 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-176 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СОФИЯ УИНД
ПАРК“ АД, установи следното:
С решение по т. 15 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ от вятърен парк
преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2016 г. на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е в размер от 2 000 лв. и
е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност през
предходната година и няма инвестиции по условията на лицензията за съответната година.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
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топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-176 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 15 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД.
Непогасените от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-58-2 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBHM N,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.25:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ул.
„Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
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неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и пета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.26. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 17 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-174 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ТЕЦ – Бобов дол“
ЕАД, установи следното:
С решение по т. 17 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с размер на главницата от 81 059,57 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 3 446,06 лева. Върху неплатената
главница от 81 059,57 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години. С Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е
продължен срокът на издадената на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Лицензия № Л-094-01 от
21.02.2001 г. с по 5 (пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
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размер на 143 745 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер
на 81 059,57 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена
сумата от 79 059,57 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-174 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 17 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД.
Непогасените от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,79 лева,
дължима към 31.03.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 3
097,05 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,78 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
349,01 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 81 059,57 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 3 446,06 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 81 059,57 лева,
считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-14-33-4 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBI6 8,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.26:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и
адрес на управление: Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, с.
Големо село 2635
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 81 059,57 лева (осемдесет и
една хиляди и петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,79 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,78 лева.
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2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 3 446,06 лева (три
хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и шест стотинки), представляващи:
 3 097,05 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 40 529,79 лева, за периода от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г.;
 349,01 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер
на 40 529,78 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 81 059,57 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и шеста участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.27. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 18 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-173 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕЦ СВИЩОВ”
АД, установи следното:
С решение по т. 18 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД с размер на главницата от 16 846,53 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 819,57 лева. Върху неплатената главница от 16
846,53 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, считано от 09.02.2016 г. “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е преименувано на
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД. С Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. се изменя лицензия
№ Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ издадена на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, е титуляр
и на Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се
събира такса 3 000 лв. (чл. 4, ал. 1 от Тарифата), която се заплаща в 7-дневен срок от деня,
следващ датата на връчване на решението (чл. 4, ал. 2 от Тарифата).
Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. на КЕВР е връчено на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД
на 22.03.2016 г.
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена както следва:
за Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 10 966 хил. лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер на 8 031,45 лева и е получена
като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 6 031,45 лева /0,055 на
сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/;
за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 6 937 хил. лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер на 5 815,08 лева и е получена
като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 3 815,08 лева /0,055 на
сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-173 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 18 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
Непогасените от „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е такса за изменение/допълнение на издадената лицензия в размер на 3
000,00 лева, дължима към 29.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
в размер на 230,91 лева, за периода от 30.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,27 лева,
дължима към 31.03.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
529,04 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,26 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
59,62 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 16 846,53 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 819,57 лева. Върху неплатената главница в размер на 16 846,53 лева,
считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.№ Ф-1438-4 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBI2 4, удостоверяващи
уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на „ТЕЦ СВИЩОВ“АД не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.27:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Кръстю
Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 16 846,53 лева (шестнадесет
хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и петдесет и три стотинки),
представляваща:
 Такса за изменение/допълнение на издадена лицензия в размер на 3 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,27 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,26 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 819,57 лева
(осемстотин и деветнадесет лева и петдесет и седем стотинки), представляващи:
 230,91 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 3 000,00 лева, за
периода от 30.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 529,04 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 6 923,27 лева, за
периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 59,62 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 6 923,26 лева, за
периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 16 846,53 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и седма участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.28. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 19 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-170 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация
72

Петрич“ ЕАД, установи следното:
С решение по т. 19 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД с размер на главницата от 2 297,38 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 97,67 лева. Върху неплатената главница
от 2 297,38 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от
20 (двадесет) години.
Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 540 698,03 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в
размер на 2 297,38 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 297,38 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-170 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 19 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „Топлофикация Петрич“ ЕАД.
Непогасените от „Топлофикация Петрич“ ЕАД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева,
дължима към 31.03.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
87,78 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
9,89 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 297,38 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 97,67 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 297,38
лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
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„Топлофикация Петрич“ ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-14-71-6 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBIG I,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „Топлофикация Петрич“ ЕАД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.28:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община
Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии – Шосето за София,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 297,38 лева (две хиляди двеста
деветдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 97,67 лева (деветдесет
и седем лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи:
 87,78 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 148,69 лева, за периода от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г.;
 9,89 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 148,69 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 297,38 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и осма участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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По т.29. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 20 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-169 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, установи следното:
С решение по т. 20 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност с размер на главницата
от 8 006,05 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 747,47 лева. Върху
неплатената главница от 8 006,05 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„Топлофикация - Шумен” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г.
за осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“ и на Лицензия
№ Л-035-03 от 15.11.2000 г. за осъществяване на дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия за срок от 20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията, считано от 24.07.2015 г., „Топлофикация – Шумен“ ЕАД е с прекратена
търговска дейност.
От същата дата с Решение № 92 от 24.07.2015 г. по дело № 856/2011 г. на Окръжен
съд – Шумен, на основание чл. 710 от Търговския закон „Топлофикация – Шумен“ ЕАД е
обявено в несъстоятелност. Съгласно справка от 06.11.2015 г. по актуално състояние от
Търговския регистър на Агенция по вписванията, се установи, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност има синдик, а именно: г-жа Елвира Гроник Танчева, с
адрес: гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 71, ет. Партер.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2015 г. на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност е
в размер на общо 4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна
енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една
лицензия.
Годишната такса за 2016 г. на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност е
в размер на общо 4 006,05 лева и е изчислена както следва: за лицензия за дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия“ е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 11 хил. лева и
годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер на 2 006,05 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 6,05 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. За дейността
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„пренос на топлинна енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна
дейност за предходната година и е в размер на постоянната компонента от 2 000,00 лева.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-169 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 20 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност.
Непогасените от „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност задължения
към КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
153,04 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,26 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност към
31.12.2015 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2015 г. в размер на 4
000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 170,30 лева. Върху неплатената
главница от 4 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 406,86 лева, за
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,03 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
153,06 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,02 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,25 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност към
31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2015 г. и 2016 г. в
размер на общо 8 006,05 лева и лихви за просрочие в размер на общо 747,47 лева. Върху
неплатената главница от 8 006,05 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от
Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност синдикът на дружеството
г-жа Елвира Танчева е уведомена за откриване на процедурата с писмо на КЕВР
изх. № Ф-14-08-4 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBIH J,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност не са
заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.29:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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Издава по отношение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК
127029454, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, ул.
„Съединение“ № 62 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 8 006,05 лева (осем хиляди и
шест лева и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,03 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,02 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 747,47 лева
(седемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи:
 153,04 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.
в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 17,26 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. в
размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 406,86 лева, начислени върху неплатени първа и втора вноска от годишна такса за
2015 г. в размер на 4 000,00 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 153,06 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 2 003,03 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 17,25 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 2 003,02 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 8 006,05 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка двадесет и девета участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.30. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 21 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № О-Дк-168 от 07.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВИДАХИМ” АД,
установи следното:
С решение по т. 21 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВИДАХИМ“ АД с размер на главницата от 20 970,68 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 891,52 лева. Върху неплатената главница от 20
970,68 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
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постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за
извършване на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от
10 (десет) години. С Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока
на лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия” с 10 (десет години), считано от датата на изтичане срока на
лицензията, при условията на издадените Комплексно разрешително
№ 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-НО/2010 г.
Лицензионните такси са определени, съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е
преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 34 492 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер на
20 970,68 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена
сумата от 18 970,68 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След
представена
информация
от
дирекция
„Електроенергетика
и
топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-168 от 07.03.2017 г. и е прието решение по т. 21 от протокол № 52 от 17.03.2017 г.
на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “ВИДАХИМ“ АД.
Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
801,23 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева,
дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
90,29 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “ВИДАХИМ” АД към 31.12.2016 г. представлява начислена
и неплатена главница в размер на 20 970,68 лева и лихва за просрочие в размер на общо
891,52 лева. Върху неплатената главница в размер на 20 970,68 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ВИДАХИМ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-14-356 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBIL N, удостоверяващи
уведомяване на 29.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
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възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на „ВИДАХИМ“ АД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.30:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 20 970,68 лева (двадесет хиляди
деветстотин и седемдесет лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 891,52 лева
(осемстотин деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки), представляващи:
 801,23 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016
г. в размер на 10 485,34 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 90,29 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 10 485,34 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 20 970,68 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тридесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.31. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 22 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № В-Дк-23 от 13.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В и К - БЕБРЕШ”
ЕООД, установи следното:
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С решение по т. 22 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, представляващо главници от годишни такси „В и
К регулиране” за 2016 г. в размер на общо 7 930,10 лева и лихви за просрочие в размер на
общо 450,94 лева. Върху неплатената главница в размер на 7 930,10 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за
В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;
б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година
над 500 000 лв. За “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД постоянната част за 2016 г. е в размер на 2
000,00 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в
размер на 1 123 238 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД променливата част за 2016
г. е в размер на 5 930,10 лв. (0,005 лв./куб.м за 1 186 023 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за 2015 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация от Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги” с размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация“
е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с
вх. № В-Дк-23 от 13.03.2017 г. и е прието решение по т. 22 от протокол № 52 от 17.03.2017
г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД.
Непогасените от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 2
000,00 лева, дължима към 25.01.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
в размер на 189,53 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 1 976,70 лева, дължима към 25.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 154,34 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 1 976,70 лева, дължима към 25.07.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 87,30 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 1 976,70 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 19,77 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 7 930,10 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 450,94 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 7 930,10 лева,
считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
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сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“В и К - БЕБРЕШ” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-17-04-6 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBIM O,
удостоверяващи уведомяване на 24.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.31:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ №
27,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 930,10 лева (седем хиляди
девестотин и тридесет лева и десет стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 450,94 лева (четиристотин и
петдесет лева и деветдесет и четири стотинки), представляващи:
 189,53 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2016 г.), за периода
от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 154,34 лева, начислена върху 1 976,70 лева (първа променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 87,30 лева, начислена върху 1 976,70 лева (втора променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 19,77 лева, начислена върху 1 976,70 лева (трета променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 7 930,10 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
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В заседанието по точка тридесет и първа участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.32. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 23 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № В-Дк-24 от 13.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В и К - БЕЛОВО”
ЕООД, установи следното:
С решение по т. 23 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, представляващо главници от годишни такси „В и
К регулиране” за 2016 г. в размер на общо 2 456,34 лева и лихви за просрочие в размер на
общо 133,63 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 456,34 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000
лв.;
б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година
над 500 000 лв. За “В и К - БЕЛОВО” ЕООД постоянната част за 2016 г. е в размер на
500 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в
размер на 401 717 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В и К - БЕЛОВО” ЕООД променливата част за 2016
г. е в размер на 1 956,34 лв. (0,005 лв./куб.м за 391 268 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за предходната 2015 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация от Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги” с размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация“
е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с
вх. № В-Дк-24 от 13.03.2017 г. и е прието решение по т. 23 от протокол № 52 от 17.03.2017
г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “В и К - БЕЛОВО” ЕООД.
Непогасените от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на
500,00 лева, дължима към 25.01.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
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в размер на 47,39 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 652,12 лева, дължима към 25.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 50,92 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 652,11 лева, дължима към 25.07.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 28,80 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 652,11 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 6,52 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 456,34 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 133,63 лева. Върху неплатената главница в размер на
общо 2 456,34 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата
на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“В и К - БЕЛОВО” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-17-41-8 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBIW Y,
удостоверяващи уведомяване на 23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.32:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 456,34 лева (две хиляди
четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки), представляващи:
 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,12 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,11 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,11 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 133,63 (сто тридесет
и три лева и шестдесет и три стотинки) представляващи:
 47,39 лева, за периода от от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху
главница от 500,00 лева (постоянна част за 2016 г.);
 50,92 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
от 652,12 лева (първа променлива част за 2016 г.);
 28,80 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
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от 652,11 лева (втора променлива част за 2016 г.);
 6,52 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
от 652,11 лева (трета променлива част за 2016 г.).
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 456,34 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тридесет и втора участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.33. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 24 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № В-Дк-25 от 13.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “Водоснабдяване и
Канализация Добрич” АД, установи следното:
С решение по т. 24 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, представляващо главници от
годишни такси „В и К регулиране” за 2016 г. в размер на общо 39 632,15 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 1 848,47 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
39 632,15 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до деня на
окончателното им издължаване.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенцията по
вписванията за „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Добрич, ЕИК 834026369, е
вписано „Заличен търговец“, считано от 24.08.2016 г. От същата дата е вписано
„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, правоприемник на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Добрич.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000
лв.;
б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година
над 500 000 лв. За “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД постоянната част за 2016
г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната
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година, коригирани в съответствие с изпълнение на решение № Ж-106/17.12.2015 г. на
КЕВР и са в размер на 16 515 734 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД
променливата част за 2016 г. е в размер на 37 632,15 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 526 429
куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2015 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация от Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги” с размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация“
е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с
вх. № В-Дк-25 от 13.03.2017 г. и е прието решение по т. 24 от протокол № 52 от 17.03.2017
г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД.
Непогасените от “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 2
000,00 лева, дължима към 25.01.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
в размер на 189,53 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 12 544,05 лева, дължима към 25.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 979,47 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 12 544,05 лева, дължима към 25.07.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 554,03 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на 12 544,05 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 125,44 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД към
31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 39 632,15
лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 848,47 лева. Върху неплатената главница в
размер на общо 39 632,15 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава
до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо изх. № Ф-17-15-7 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBJA D,
удостоверяващи уведомяване на 27.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД не са
заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.33:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК
204219357, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул.
„Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 632,15 лева (тридесет и
девет хиляди шестстотин тридесет и два лева и петнадесет стотинки), представляващи:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 848,47 лева (хиляда осемстотин
четиридесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи:
 189,53 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2016 г.), за периода
от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 979,47 лева, начислена върху 12 544,05 лева (първа променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 554,03 лева, начислена върху 12 544,05 лева (втора променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 125,44 лева, начислена върху 12 544,05 лева (трета променлива част за 2016 г.),
считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 632,15 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тридесет и трета участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.34. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 25 от протокол № 52 от 17.03.2017 г., доклад с вх. № В-Дк-26 от 13.03.2017 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В И К” ЕООД, гр.
Петрич, установи следното:
С решение по т. 25 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “В И К” ЕООД, гр. Петрич, представляващо главници от годишни такси „В
и К регулиране” за 2016 г. в размер на 15 184,14 лева, както и начислени лихви за
просрочие в размер на общо 770,73 лева. Върху неплатената главница, считано от
01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за
В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;
б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година
над 500 000 лв. За “В И К” ЕООД – гр. Петрич постоянната част за 2016 г. е в размер на
2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер
на 2 589 422 лв.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “В И К” ЕООД – гр. Петрич променливата част за 2016
г. е в размер на 13 184,14 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 636 828 куб.м. фактурирано количество
питейна вода за 2015 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката
на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация от Главна дирекция „Водоснабдителни и
канализационни услуги” с размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация“
е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с
вх. № В-Дк-26 от 13.03.2017 г. и е прието решение по т. 25 от протокол № 52 от 17.03.2017
г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо “В И К” ЕООД, гр. Петрич.
Непогасените от “В И К” ЕООД, гр. Петрич, задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране” за 2016 г. в размер на 2
000,00 лева, дължима към 25.01.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
в размер на 189,53 лева за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2016
г. в размер на 4 394,72 лева, дължима към 25.03.2016 г., върху която сума е начислена
лихва за просрочие в размер на 343,15 лева за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2016
г. в размер на 4 394,71 лева, дължима към 25.07.2016 г., върху която сума е начислена
лихва за просрочие в размер на 194,10 лева за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е трета вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2016
г. в размер на 4 394,71 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена
лихва за просрочие в размер на 43,95 лева за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на “В И К” ЕООД, гр. Петрич, към 31.12.2016 г. представлява
начислена и неплатена главница от годишна такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на общо 15 184,14 лева и лихви за просрочие в размер на общо 770,73 лева. Върху
неплатената главница в размер на общо 15 184,14 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), “В И
К” ЕООД, гр. Петрич, е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-17-11-2
от 21.03.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06HBJB E, удостоверяващи
уведомяване на 24.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
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задълженията на “В И К” ЕООД, гр. Петрич, не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.34:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „В И К” ЕООД, гр. Петрич, ЕИК 101005019, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на общо 15 184,14 лева (петнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и четиринадесет
стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева – постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,72 лева – първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,71 лева – втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,71 лева – трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 770,73 лева (седемстотин и
седемдесет лева и седемдесет и три стотинки), представляващи:
 189,53 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена
постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 343,15 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена първа
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,72
лева;
 194,10 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена втора
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,71
лева;
 43,95 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена трета
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,71
лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 15 184,15 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тридесет и четвърта участват председателят Иван Н.
Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Валентин Петков.
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Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
По т.35. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-211 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“
ООД.
С решение по т. 1 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД с размер на
главницата от 3 720,19 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 575,15 лева.
Върху неплатената главница от 1 005,17 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „АР СИ
ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД е уведомено с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-202-3 от 21.03.2017
г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBGY Y, удостоверяващо уведомяване на
23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по
начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно
На 18.01.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „АР СИ
ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане върху
неплатената в срок главница в размер на 3 720,19 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 18,60 лева за периода от 01.01.2017 г. до 18.01.2017 г.
На 17.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „АР СИ
ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане върху
неплатената в срок главница в размер на 2 720,19 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 43.83 лева за периода от 19.01.2017 г. до 17.03.2017 г.
Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 17.03.2017 г. по
откритата от КЕВР процедура за установяване на публично държавно вземане
представлява остатък неплатена главница от лицензионни такси в размер на 720,19 лева и
начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 637,58 лева. Върху
неплатената остатък главница от 720,19 лева, считано от 18.03.2017 г. се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На 03.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „АР СИ ПАУЪР
ЕНЕРДЖИ” ООД в размер на 1 357,78 лева с вписано основание: „плащне по
прот.52/17.03.2017 г. ПУПДВ“. От общо заплатената сума от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ”
ООД в размер на 1 357,78 лева, е погасена дължимата остатък главница в размер на 720,19
лева и начислените лихви за просрочие в размер на общо 637,59 лева. Върху неплатената
остатък главница от 720,19 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3,40 лева, за
периода от 18.03.2017 г. до 03.04.2017 г. (дата на плащане от дружеството).
На 03.04.2017 г. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД е уведомен по факс за
дължимата остатък лихва в размер на 3,39 лева, която дружеството заплаща и сумата е
постъпила по банковата сметка на КЕВР на 04.04.2017 г.
Видно от гореизложеното и от приложена справка към настоящия доклад за
начислени и платени суми, „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД е погасил напълно
дължимите суми, съгласно откритата процедура за установяване на публично държавно
вземане.
Изказвания по т.35:
А. Димитрова каза, че някои дружества са заплатили дължимите суми след
откриването на процедурите. Работната група е провела телефонни разговори и е
изпратила писма по факс за тяхното уведомяване. Тези дружества са заплатили
дължимите суми в пълен размер. А. Димитрова прочете проекта на решение.
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД.
2. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка тридесет и пета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.36. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-210 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ДИКС 2001ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД.
С решение по т. 4 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД с
размер на главницата от 1 005,17 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо
122,81 лева. Върху неплатената главница от 1 005,17 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на
КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ДИКС
2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е уведомено с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-206-1 от
06.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06CQSL 7, удостоверяващо уведомяване
на 10.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения
по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 10.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ДИКС 2001ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД в размер на 1 200,00 лева с вписано основание: „годишна
такса по чл.3, ал.2, т.2 2-ра вноска за 2016 г. и лихви“. В резултат на това плащане и
съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 33 от 23.02.2017 г. върху неплатената
главница от 1 005,17 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 19,27 лева, за
периода от 01.01.2017 г. до 10.03.2017 г. (дата на плащане от дружеството).
От общо заплатената сума от „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД в
размер на 1 200,00 лева е погасена дължимата главница в размер на 1 005,17 лева и
дължимите лихви за просрочие в размер на общо 142,08 лева. Общото задължение /
вземане на КЕВР по отношение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД към
10.03.2017 г. представлява надвнесена главница от 52,75 лева, която сума ще бъде
приспадната от дължимата годишна лицензионна такса за 2017 г. Видно от
гореизложеното „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е погасил дължимите суми,
съгласно откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена
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справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.36:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД .
2. „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД да бъде уведомено за прекратяване
на производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка тридесет и шеста участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.37. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-207 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ТОШЕЛ - 92“ ЕООД.
С решение по т. 19 от протокол № 33 от 23.02.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ТОШЕЛ - 92” ЕООД с размер на главницата от
6 298,27 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 942,28 лева. Върху
неплатената главница от 6 298,27 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ТОШЕЛ - 92” ЕООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-136-2 от 01.03.2017 г. и
известие за доставяне R PS 1040 06CR4X W, удостоверяващо уведомяване на
06.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по
начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 09.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ТОШЕЛ - 92”
ЕООД в размер на 7 240,55 лева, с което е погасена дължимата главница в размер на
6 298,27 лева и лихвите за просрочие в размер на общо 942,28 лева. В резултат на това
плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 33 от 23.02.2017 г. върху
неплатената в срок главница от 6 298,27 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
118,97 лева, за периода от 01.01.2017 г. до 09.03.2017 г. (дата на плащане от дружеството).
На 13.03.2017 г., „ТОШЕЛ - 92” ЕООД е уведомен по факс за дължимата лихва за
просрочие в размер на 118,97 лева.
На 16.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ТОШЕЛ - 92”
ЕООД в размер на 118,97 лева, с което дружеството напълно заплати своите задължения
по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена
справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
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Изказвания по т.37:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТОШЕЛ - 92” ЕООД.
2. „ТОШЕЛ - 92” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка тридесет и седма участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.38. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-205 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД.
С решение по т. 8 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД с размер на главницата от
3 072,72 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 220,70 лева. Върху
неплатената главница от 3 072,72 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД е уведомено с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-230-2 от 21.03.2017
г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBGO O, удостоверяващо уведомяване на
23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по
начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 28.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВАПТЕХ
ПАУЪР” ЕООД в размер на 3 293,42 лева с вписано основание: „протокол 52/17.03.2017“
В резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 52 от
17.03.2017 г. върху неплатената главница от 3 072,72 лева е начислена лихва за просрочие
в размер на 74,26 лева, за периода от 01.01.2017 г. до 28.03.2017 г. (дата на плащане от
дружеството). На същата дата – 28.03.2017 г., „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД е уведомено по
електронна поща и е поканено да заплати дължимата лихва за просрочие в размер на 74,26
лева. На 29.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВАПТЕХ
ПАУЪР” ЕООД в размер на 74,26 лева, с което дружеството напълно заплати своите
задължения по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане
(приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.38:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД.
2. „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството
за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка тридесет и осма участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.39. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-202 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.
С решение по т. 16 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ЯМБОЛЕН” АД с размер на главницата от 2 000,00
лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената
главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЯМБОЛЕН“ АД е уведомено с писмо на КЕВР изх. № Ф-14-40-2 от 21.03.2017 г. и
известие за доставяне № R PS 1040 06HBI7 9, удостоверяващо уведомяване на
23.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по
начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 30.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЯМБОЛЕН“
АД в размер на 2 085,02 лева с вписано основание: „такса гл. 2000 лв., лихва 85,02 лв.“ В
резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 52 от
17.03.2017 г. върху неплатената главница от 2 000,00 лева е начислена лихва за просрочие
в размер на 49,44 лева, за периода от 01.01.2017 г. до 30.03.2017 г.
С писмо на КЕВР изх. № Ф-14-40-2 от 31.03.2017 г. „ЯМБОЛЕН“ АД е уведомено
за дължимата лихва за просрочие в размер на 49,44 лева, като отново е приканено в 7дневен срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 06.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЯМБОЛЕН“
АД в размер на 49,44 лева, с което дружеството напълно заплати своите задължения по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми от „ЯМБОЛЕН“ АД).
Изказвания по т.39:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЯМБОЛЕН“ АД.
2. „ЯМБОЛЕН“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка тридесет и девета участват председателят Иван Н. Иванов
и членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.40. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-36 от 07.04.2017 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
такси „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.
С решение по т. 26 от протокол № 52 от 17.03.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД,
гр. София, с размер на главницата от 47 765,67 лева и начислени лихви за просрочие в
размер на общо 2 105,67 лева. Върху неплатената главница от 47 765,67 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, е уведомен с писмо на
КЕВР изх. № Ф-17-01-4 от 21.03.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06HBJG J,
удостоверяващо уведомяване на 27.03.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за
даване на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да
изпълни задълженията си доброволно.
На 31.03.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, в размер на 47 765,67 лева,
с което е погасена дължимата главница от такси „В и К регулиране“ за 2016 г. в същия
размер. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 52 от
17.03.2017 г. върху неплатената в срок главница от 4 765,67 лева е начислена лихва за
просрочие в размер на 1 194,14 лева, за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. (дата на
плащане от дружеството). В тази връзка общото задължение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София към 31.03.2017 г. представлява начислени и
неплатени лихви за просрочие в размер на общо 3 299,81 лева. На 31.03.2017 г.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, е уведомен по факс и по
електронна поща за дължимите лихви за просрочие.
На 03.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, в размер на 3 299,81 лева,
с което дружеството напълно заплати своите задължения по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (приложена справка към настоящия доклад
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за начислени и платени суми).
Изказвания по т.40:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София.
2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде уведомено
за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка четиридесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Валентин Петков.
Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс
Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
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изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.2 както следва:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000, район Триадица,
ул. „Уилям Гладстон“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислена върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.3 както следва:
Издава по отношение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175240786, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул.
„Мария Луиза“ № 41,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 21 686,00 лева (двадесет и една
хиляди шестстотин осемдесет и шест лева), представляващи:
 17 686,00лева, неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2010 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2010 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2011 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2011 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 15 254,46 лева
(петнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки),
представляващи:
 160,67 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода
от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.;
 1 829,04 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода
от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 77,74 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2010 г. в размер
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на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 8,77 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2010 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.;
 2 034,86 лева, начислени върху неплатена главница от 19 686,00 лева, за периода
от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
 77,91 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2011 г. в размер
на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.;
 8,80 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2011 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2011 г.;
 2 240,39 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;
 2 204,20 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;
 2 204,22 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 2 202,02 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 2 205,84 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, за
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686, 00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.4 както следва:
Издава по отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000, ул. „Лукашов“ №
11, ет. 5,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 31 855,86 лева (тридесет и една
хиляди осемстотин петдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща:
 15 927,93 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 15 927,93 лев, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 1 354,28 лева (хиляда
триста петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки), представляваща:
 1 217,12 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за
2016 г. в размер на 15 927,93 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 137,16 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016
г. в размер на 15 927,93 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 31 855,86 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
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плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.5 както следва:
Издава по отношение на „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ №
62 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК
По т.6 както следва:
Издава по отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица,
бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
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в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.7 както следва:
Издава по отношение на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 110570747, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул.
„Генерал Скобелев“ № 55
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.8 както следва:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул.
„Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
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 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.9 както следва:
Издава по отношение на “ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Коста Лулчев“ № 20,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.10 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“
№ 10, ет.1, ап. 3
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
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 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.11 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, ЕИК 200686359,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Триадица, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева (три хиляди
двеста тридесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), представляваща:
 1 146,53 лева – остатък неплатена главница от втора вноска за 2015 г.;
 1 044,69 лева – първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 044,69 лева – втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 279,94 лева (двеста
седемдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), представляваща:

54,34 лева, начислени върху неплатена главница от 2 171,60 лева, за периода от
01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.;

0,12 лева, начислени върху неплатен остатък главница от 25,18 лева, за периода
от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.;

10,15 лева, начислени върху неплатена главница от 2 146,48 лева, за периода от
01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.;

118,23 лева, начислени върху неплатена главница от 1 146,53 лева, за периода
от 01.12.2015 г. до 5.12.2016 г.;

72,28 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от
01.04.2016 г. до 5.12.2016 г.;

1,45 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от
01.12.2016 г. до 05.12.2016 г.

23,37 лева, начислени върху неплатена главница от 3 235,91 лева, за периода от
06.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 235,91 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
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плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.12 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, ЕИК 175392783, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, ул. „Граф
Игнатиев“ № 2, ет. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от начислена и неплатена лихва
за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт в размер на 963,60 лева
(деветстотин шестдесет и три лева и шестдесет стотинки), начислена върху неплатена в
срок годишна такса за 2016 г. в размер на 51 013,98 лева, за периода от 01.01.2017 г. до
09.03.2017 г.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.13 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к.
Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,23 лева (осемдесет и
пет лева и двадесет и три стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,59 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до
31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,64 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до
31.12.2014 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.14 както следва:
Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица,
ул. „Солунска“ № 43,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.15 както следва:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул.
„Миджур“№ 8
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 000,00 (шест хиляди) лева,
представляващи:
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 865,35 лева
(осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки), представляващи:
 279,85 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2014
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2016 г.;
 211,90 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2014
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.;
 178,23 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2016 г.;
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 110,35 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015
г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г.;
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 000 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.16 както следва:
Издава по отношение „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200898611, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Н. Й. Вапцаров“ № 53 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.17 както следва:
Издава по отношение „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД, ЕИК 175000385, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №
59 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер
на 1 000,00 (хиляда лева).
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 8,61 лева (осем лева
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и шестдесет и една стотинки), начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху
неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.18 както следва:
Издава по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Стоян Заимов“ № 11, ет. 1,2,3 и партер, ап. 1 и 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 042,93 (три хиляди и
четиридесет и два лева и деветдесет и три стотинки) лева, представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,47 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,46 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 129,36 лева (сто
двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 116,26 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,47 лева, за периода от 01.04.2016 г. до
31.12.2016 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 13,10 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 521,46 лева, за периода от 01.12.2016 г. до
31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 042,93 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.19 както следва:
Издава по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел
Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София
1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к.28,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева (две хиляди
триста и седемдесет лева и петнадесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева.
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1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 101,01 лева (сто и
един лев и една стотинка), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 90,77 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева, за
периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 10,24 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева, за
периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 лева, считано от
01.01.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.20 както следва:
Издава по отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет и
пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.21 както следва:
Издава по отношение „ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, ЕИК
123729929, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616,
район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12,
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АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 45 502,80 лева (четиридесет и
пет хиляди петстотин и два лева и осемдесет стотинки), представляващи:
 12 631,60 лева, остатък от неплатена първа вноска от годишна такса за 2012 г.;
 14 843,48 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2012 г.;
 5 907,92 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2013 г.;
 5 907,91 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 105,95 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 105,94 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева
(деветнадесет хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и три стотинки),
представляващи:
 393,16 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за периода от
01.04.2012 г. до 03.07.2012 г.;
 5 654,37 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за периода
от 04.07.2012 г. до 30.03.2016 г.;
 5 025,99 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,48 лева за периода
от 01.12.2012 г. до 30.03.2016 г.;
 1 800,59 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,92 лева за периода от
01.04.2013 г. до 30.03.2016 г.;
 1 399,22 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,91 лева за периода от
01.12.2013 г. до 30.03.2016 г.;
 203,16 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.04.2014 г. до 30.03.2016 г.;
 135,21 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.12.2014 г. до 30.03.2016 г.;
 101,54 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.04.2015 г. до 30.03.2016 г.;
 33,66 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за периода от
01.12.2015 г. до 30.03.2016 г.;
 3 320,08 лева, начислени върху неплатена главница от 43 290,91 лева за периода
от 31.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 84,51 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,95 лева за периода от
01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 9,52 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,94 лева за периода от
01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 45 502,80 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
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По т.22 както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.23 както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева (осемдесет
и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
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изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.24 както следва:
Издава по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, ЕИК 201402477, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Средец, ул.
„Кракра“ № 18, ет. 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.25 както следва:
Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село,
ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева
(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи:
 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
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банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.26 както следва:
Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и
адрес на управление: Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, с.
Големо село 2635
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 81 059,57 лева (осемдесет и
една хиляди и петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,79 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 40 529,78 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 3 446,06 лева (три
хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и шест стотинки), представляващи:
 3 097,05 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 40 529,79 лева, за периода от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г.;
 349,01 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер
на 40 529,78 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 81 059,57 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.27 както следва:
Издава по отношение „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Кръстю
Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 16 846,53 лева (шестнадесет
хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и петдесет и три стотинки),
представляваща:
 Такса за изменение/допълнение на издадена лицензия в размер на 3 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,27 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 6 923,26 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 819,57 лева
(осемстотин и деветнадесет лева и петдесет и седем стотинки), представляващи:
 230,91 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 3 000,00 лева, за
периода от 30.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 529,04 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 6 923,27 лева, за
периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 59,62 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 6 923,26 лева, за
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периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 16 846,53 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.28 както следва:
Издава по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община
Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии – Шосето за София,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 297,38 лева (две хиляди двеста
деветдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 148,69 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 97,67 лева (деветдесет
и седем лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи:
 87,78 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 148,69 лева, за периода от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г.;
 9,89 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на
1 148,69 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 297,38 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.29 както следва:
Издава по отношение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК
127029454, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, ул.
„Съединение“ № 62 А,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 8 006,05 лева (осем хиляди и
шест лева и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,03 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 003,02 лева.
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2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 747,47 лева
(седемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи:
 153,04 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.
в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 17,26 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. в
размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 406,86 лева, начислени върху неплатени първа и втора вноска от годишна такса за
2015 г. в размер на 4 000,00 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 153,06 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 2 003,03 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 17,25 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в
размер на 2 003,02 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 8 006,05 лева, считано от 01.01.2017 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.30 както следва:
Издава по отношение на „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 20 970,68 лева (двадесет хиляди
деветстотин и седемдесет лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 891,52 лева
(осемстотин деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки), представляващи:
 801,23 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016
г. в размер на 10 485,34 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 90,29 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 10 485,34 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 20 970,68 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.31 както следва:
Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“
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№ 27,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 930,10 лева (седем хиляди
девестотин и тридесет лева и десет стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 1 976,70 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 450,94 лева (четиристотин и
петдесет лева и деветдесет и четири стотинки), представляващи:
 189,53 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2016 г.), за периода
от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 154,34 лева, начислена върху 1 976,70 лева (първа променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 87,30 лева, начислена върху 1 976,70 лева (втора променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 19,77 лева, начислена върху 1 976,70 лева (трета променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 7 930,10 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.32 както следва:
Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 456,34 лева (две хиляди
четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки), представляващи:
 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,12 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,11 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 652,11 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 133,63 (сто тридесет
и три лева и шестдесет и три стотинки) представляващи:
 47,39 лева, за периода от от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху
главница от 500,00 лева (постоянна част за 2016 г.);
 50,92 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
от 652,12 лева (първа променлива част за 2016 г.);
 28,80 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
от 652,11 лева (втора променлива част за 2016 г.);
 6,52 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху главница
от 652,11 лева (трета променлива част за 2016 г.).
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3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 456,34 лева, считано от 01.01.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.33 както следва:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК
204219357, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул.
„Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 632,15 лева (тридесет и
девет хиляди шестстотин тридесет и два лева и петнадесет стотинки), представляващи:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 12 544,05 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 848,47 лева (хиляда осемстотин
четиридесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи:
 189,53 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2016 г.), за периода
от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 979,47 лева, начислена върху 12 544,05 лева (първа променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 554,03 лева, начислена върху 12 544,05 лева (втора променлива част за 2016 г.), за
периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 125,44 лева, начислена върху 12 544,05 лева (трета променлива част за 2016 г.),
считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 632,15 лева, считано от
01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.34 както следва:
Издава по отношение на “В И К” ЕООД, гр. Петрич, ЕИК 101005019, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер
на общо 15 184,14 лева (петнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и четиринадесет
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стотинки), представляваща:
 2 000,00 лева – постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,72 лева – първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,71 лева – втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.;
 4 394,71 лева – трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 770,73 лева (седемстотин и
седемдесет лева и седемдесет и три стотинки), представляващи:
 189,53 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена
постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 343,15 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена първа
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,72
лева;
 194,10 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена втора
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,71
лева;
 43,95 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена трета
вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 4 394,71
лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 15 184,15 лева, считано от 01.01.2017 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР
(чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
По т.35 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД.
2. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ” ООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.36 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД .
2. „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД да бъде уведомено за прекратяване
на производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.37 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТОШЕЛ - 92” ЕООД.
2. „ТОШЕЛ - 92” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.38 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД.
2. „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
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По т.39 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЯМБОЛЕН“ АД.
2. „ЯМБОЛЕН“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.40 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София.
2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде
уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно
вземане.
Приложения:

1. Решение на КЕВР № УДВ-1/26.04.2017 г. - „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК
175399219, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград
2700, ул. „Джеймс Баучер“ № 13.
2. Решение на КЕВР № УДВ-2/26.04.2017 г. - „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК
131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000,
район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3.
3. Решение на КЕВР № УДВ-3/26.04.2017 г. - „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301,
район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41.
4. Решение на КЕВР № УДВ-4/26.04.2017 г. - „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК
200397123, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000, ул.
„Лукашов“ № 11, ет. 5.
5. Решение на КЕВР № УДВ-5/26.04.2017 г. - „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул.
„Беловодски път“ № 62 А.
6. Решение на КЕВР № УДВ-6/26.04.2017 г. - „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК
200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408,
район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26.
7. Решение на КЕВР № УДВ-7/26.04.2017 г. - „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
110570747, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606,
район Красно село, бул. „Генерал Скобелев“ № 55.
8. Решение на КЕВР № УДВ-8/26.04.2017 г. - „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК
175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
9. Решение на КЕВР № УДВ-9/26.04.2017 г. - “ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20.
10. Решение на КЕВР № УДВ-10/26.04.2017 г. - „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК
200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113,
район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3.
11. Решение на КЕВР № УДВ-11/26.04.2017 г.- „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“
ЕООД, ЕИК 200686359, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
София 1000, район Триадица, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6.
12. Решение на КЕВР № УДВ-12/26.04.2017 г. - „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, ЕИК
175392783, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, ул.
„Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3.
13. Решение на КЕВР № УДВ-13/26.04.2017 г. - „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК
200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750,
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район Младост, ж. к. Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76.
14. Решение на КЕВР № УДВ-14/26.04.2017 г. - „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Триадица, ул. „Солунска“ № 43.
15. Решение на КЕВР № УДВ-15/26.04.2017 г. - „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК
175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164,
район Лозенец, ул. „Миджур“№ 8.
16. Решение на КЕВР № УДВ-16/26.04.2017 г. - „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,
ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София
1407, район Лозенец, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А.
17. Решение на КЕВР № УДВ-17/26.04.2017 г. - „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД, ЕИК
175000385, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1421,
район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59 А.
18. Решение на КЕВР № УДВ-18/26.04.2017 г. - „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
175279255, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Стоян Заимов“ № 11, ет. 1,2,3 и партер, ап.1 и 2.
19. Решение на КЕВР № УДВ-19/26.04.2017 г. - „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев,
кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28.
20. Решение на КЕВР № УДВ-20/26.04.2017 г. - „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК
200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100,
ул. „Иван Вазов“ № 3.
21. Решение на КЕВР № УДВ-21/26.04.2017 г. - „ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЪРГОВЦИ“ ООД, ЕИК 123729929, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12.
22. Решение на КЕВР № УДВ-22/26.04.2017 г. - „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
130160346, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680,
район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
23. Решение на КЕВР № УДВ-23/26.04.2017 г. - „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК
121429370, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680,
район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
24. Решение на КЕВР № УДВ-24/26.04.2017 г. - „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД,
ЕИК 201402477, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София
1504, район Средец, ул. „Кракра“ № 18, ет. 2.
25. Решение на КЕВР № УДВ-25/26.04.2017 г. - „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК
175271013, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680,
район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б.
26. Решение на КЕВР № УДВ-26/26.04.2017 г. - “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК
109513731, със седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил,
община Бобов дол, с. Големо село 2635.
27. Решение на КЕВР № УДВ-27/26.04.2017 г. - „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, ЕИК
130564043, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1421,
район Лозенец, ул. „Кръстю Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4.
28. Решение на КЕВР № УДВ-28/26.04.2017 г. - „Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК
202637962, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград,
община Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии – Шосето за София.
29. Решение на КЕВР № УДВ-29/26.04.2017 г. - „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в
несъстоятелност, ЕИК 127029454, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62 А.
30. Решение на КЕВР № УДВ-30/26.04.2017 г. - „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ №
12, офис 12.
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31. Решение на КЕВР № УДВ-31/26.04.2017 г. - “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК
122052207, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140,
ул. „Цар Иван Шишман“ № 27.
32. Решение на КЕВР № УДВ-32/26.04.2017 г. - “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК
112107477, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470, ул.
„Яденица“ № 1.
33. Решение на КЕВР № УДВ-33/26.04.2017 г. - “Водоснабдяване и Канализация
Добрич” АД, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59.
34. Решение на КЕВР № УДВ-34/26.04.2017 г. - “В И К” ЕООД, гр. Петрич, ЕИК
101005019, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 2.
35. Доклад с вх. № Е-Дк-211 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД.
36. Доклад с вх. № Е-Дк-210 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД.
37. Доклад с вх. № Е-Дк-207 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ТОШЕЛ - 92“ ЕООД.
38. Доклад с вх. № Е-Дк-205 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД.
39. Доклад с вх. № Е-Дк-202 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД.
40. Доклад с вх. № В-Дк-36 от 07.04.2017 г. относно прекратяване на производството
за установяване на публично държавно вземане от такси „В и К регулиране“ и лихви за
просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. София.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Петков)

118

