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На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс 
(АПК) по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка със Заповед № З-ОХ-39 от 
25.03.2015 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
уведомяваме: 

1. На закрито заседание, проведено на 03.11.2015 г., с решение пот. 18 от 
протокол № 221 от 03.11.2015 г., КЕВР е открила процедура за установяване на 
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие по отtюшение 
на „ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: 
Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. ,,Боянска река" № 12 с размер 
на главницата от 1 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 
лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи 
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 
КЕВР. 

2. В 7-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за 
обявления във фоайето на сградата на Комисията на адрес: гр. София, бул. "Княз 
Дондуков" № 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР, ,,ВИВИД ПАУЪР" ЕАД може 
да даде обяснения и възражения по начислените суми и да изпълни задължението си 
доброволно. 

3. В случай, че „ВИВИД ПАУЪР" ЕАД не представи основателни възражения и 
не изпълни задължението си доброволно, след изтичане на 7-дневния срок по т. 2 от 
настоящото съобщение, КЕВР ще издаде Акт за установяване на публично държавно 
вземане, който подлежи на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. 

ДОЦ. Д-Р ИВАН 
Председател на омисия 
за енергийно и одно регулир 
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