
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
        София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82                

 

                                             

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Днес, 04.07.2011 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на 

основание на чл. 61, ал. 3 от АПК и констативен протокол от същата дата уведомява че: 

 

1. На закрито заседание, проведено на 06.06.2011 г. ДКЕВР, с Акт за установяване на 

публично държавно вземане № УДВ-03/06.06.2011 г., е установила публично държавно 

вземане от лицензионни такси и лихви по отношение на „ЕН КО ГЕН” АД, със седалище и 

адрес на управление: Република България, Област: Русе, община Русе, град Русе, п.код 

7000, ул. „Скобелев” № 46, ЕИК 117681013, в размер на общо: 

- Главница от 4 137,00 лева (четири хиляди сто тридедесет и седем лева), 

представляваща: 

   Неплатена първа вноска от годишната такса за 2010 г., в размер на 2 068,50 лева, 

дължима към 31.03.2010 г.; 

   Неплатена втора вноска от годишната такса за 2010 г., в размер на 2 068,50 лева, 

дължима към 30.11.2010 г. 

- Лихви за просрочие в размер общо на 366,67 лева (триста шестдесет и шест  лева и 67 

стотинки), представляващи: 

Лихва за просрочие върху първата вноска от годишната такса за 2010 г. в размер на 

15,78 лева, за периода от 01.04.2010 г. до 27.04.2010 г.; 

Лихва за просрочие върху остатък от неплатена главница в размер на 187,74 лева, за 

периода от 01.01.2010 г. до 27.04.2010 г.; 

Лихва за просрочие върху първата вноска от годишната такса за 2010 г. в размер на 

145,02 лева, за периода от 28.04.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

Лихва за просрочие върху втората вноска от годишната такса за 2010 г. в размер на 

18,13 лева, за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. 

- Лихва за просрочие върху главницата от 4 137,00 лева, считано от 01.01.2011 г. до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на ДКЕВР. 

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 ДКЕВР: БНБ-ЦУ, IBAN: BG78BNBG96613000142001, BIC код: BNBGBGSD. 

Актът за установяване на публичното държавно вземане подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

        2. На основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК на „ЕН КО ГЕН” ЕАД е изпратена покана за 

доброволно изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане № УДВ-

03/06.06.2011 г., като писмото е адресирано до представителя на „ЕН КО ГЕН” ЕАД - 

Мартин Паскалев Димитров на адреса на дружеството - област Варна, община Провадия, 

село Житница, п. код 9278, ул. „Цар Калоян” № 3, съгласно последно вписаните 

обстоятелства по партидата на дружеството в Търговския регистър. Писмото е изпратено 

чрез „Български пощи” ЕАД с обратна разписка № R PS 1040 014JF3 Т и на 28.06.2011 г. е 

върнато невръчено с отбелязване „Получателят се е преместил на друг адрес”. След 

извършена електронна справка в Търговския регистър на 30.06.2011 г. се установи, че няма 

промяна в седалището и адреса на управление, както и в представителството на „ЕН КО 

ГЕН” ЕАД, като последната вписана промяна в тези обстоятелства е от 05.05.2011 г. 

Уведомлението е поставено на 04.07.2011 г. едновременно на информационното табло 

във фоайето на сградата на ДКЕВР с адрес гр.София, бул. „Княз Дондуков” № 8-10 и на 

интернет страницата на комисията. 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п) 

                                                                       

                                                                                                     /Ангел Семерджиев/ 


