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П Р О Т О К О Л 

 

№ 52 

 
София, 17.03.2017 година 

 

 

Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 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 Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков 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. Доклад с вх. № О-Дк-187 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 2. Доклад с вх. № О-Дк-189 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 3. Доклад с вх. № О-Дк-183 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 4. Доклад с вх. № О-Дк-190 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 
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„ЕЛКОНТРОЛ“ ООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 5. Доклад с вх. № О-Дк-186 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕМОНА“ АД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 6. Доклад с вх. № О-Дк-185 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 7. Доклад с вх. № О-Дк-182 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 8. Доклад с вх. № О-Дк-184 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 9. Доклад с вх. № О-Дк-191 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Мария Божикова, Анжела Димитрова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

 10. Доклад с вх. № О-Дк-166 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

11. Доклад с вх. № О-Дк-178 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

12. Доклад с вх. № О-Дк-177 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ФИНАУТО“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № О-Дк-175 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 
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установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

14. Доклад с вх. № О-Дк-172 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

15. Доклад с вх. № О-Дк-176 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

16. Доклад с вх. № О-Дк-167 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЯМБОЛЕН“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

17. Доклад с вх. № О-Дк-174 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

18. Доклад с вх. № О-Дк-173 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

19. Доклад с вх. № О-Дк-170 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

20. Доклад с вх. № О-Дк-169 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 

 

21. Доклад с вх. № О-Дк-168 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВИДАХИМ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Теодора Бельова 
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22. Доклад с вх. № В-Дк-23 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

23. Доклад с вх. № В-Дк-24 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

24. Доклад с вх. № В-Дк-25 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

25. Доклад с вх. № В-Дк-26 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К“ ЕООД – гр. Петрич. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

26. Доклад с вх. № В-Дк-27 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. София. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

27. Доклад с вх. № В-Дк-28 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К - СТРИМОН“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Мария Божикова, 

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-187 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД. 

 

„АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-418-15 от 

11.11.2013 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). 

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 



 5 

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 от 3 000,00 лева (съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата), която такса се заплаща в 

7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 4, ал. 2 от Тарифата). 

Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г. е изменена/допълнена лицензия № Л-418-15 от 

11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”. Решението е връчено 

на 26.05.2015 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 „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД 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 96 616 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в 

размер 2 053,14 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 53,14 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

За “АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ 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 1 261 130 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в 

размер 2 693,62 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 693,62 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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от “АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 026,57 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. На 23.03.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило 

плащане от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 1 026,57 лева. 

Начислена е такса в размер на 3 000,00 лева, съгласно Решение № И1-Л-418 от 

11.05.2015 г., дължима към 02.06.2015 г. 

На 18.11.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „АР 

СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 1 026,57 лева. В резултат на това плащане, 

върху главницата от 3 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 141,09 лева, 

за периода от 03.06.2015 г. до 18.11.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 18.11.2015 г. 

представлява остатък неплатена главница в размер на 1 973,43 лева и лихва за просрочие в 

размер на 141,09 лева. Върху неплатения остатък главница в размер на 1 973,43 лева, е 

начислена лихва за просрочие в размер на 23,62 лева, за периода от 19.11.2015 г. до 

31.12.2015 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 026,57 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,86 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 31.12.2015 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 3 000,00 лева и лихва за 

просрочие в размер на общо 173,57 лева.  
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Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева, 

дължима към 31.03.2016 г. 

На 28.11.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „АР 

СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 1 973,43 лева. В резултат на това плащане са 

извършени следните начисления: 

 Върху неплатената главница от 3 000,00 лева е начислена лихва за просрочие 

в размер на 277,65 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 28.11.2016 г. (датата на 

плащане от дружеството); 

 Върху неплатената главница от 1 346,81 лева е начислена лихва за просрочие 

в размер на 90,57 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 28.11.2016 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 28.11.2016 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 373,38 лева и лихва за 

просрочие в размер на общо 541,79 лева. Върху неплатената главница от 2 373,38 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 21,76 лева, за периода от 29.11.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

11,60 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 31.12.2016 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 3 720,19 лева и лихва за 

просрочие в размер на общо 575,15 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 720,19 

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). 

Задълженията на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 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 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.  

 

 Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 720,19 лева (три хиляди 

седемстотин и двадесет лева и деветнадесет стотинки), представляваща: 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 026,57 лева; 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 575,15 лева 

(петстотин седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки), представляващи: 

  141,09 лева, за периода от 03.06.2015 г. до 18.11.2015 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 3 000,00 лева - такса за изменение на 
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лицензия, съгласно Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г.; 

  23,62 лева, за периода от 19.11.2015 г. до 31.12.2015 г., начислени върху 

неплатен остатък главница от 1 973,43 лева; 

  8,86 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 1 026,57 лева; 

  277,65 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 28.11.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 3 000,00 лева; 

  90,57 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 28.11.2016 г., начислени върху  

неплатена главница в размер на 1 346,81 лева; 

  21,76 лева, за периода от 29.11.2016 г. до 31.12.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 2 373,38 лева; 

  11,60 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 1 346,81 лева. 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 720,19 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). 

2. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-189 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

„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 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 2013 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 
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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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите 

са станали изискуеми. 

Непогасените от “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,56 лева, за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2013 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,63 лева, за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г.  

Общото задължение на “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2013 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер 

на общо 85,19 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева е начислена 

лихва за просрочие в размер на 609,81 лева за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от годишна такса за 2013 г. в размер на 2 000,00 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 695,00 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). 

Задълженията на “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-231-15 от 18.06.2007 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа 

енергия" за срок от 10 (десет) години не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.2: 

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 695,00 лева 

(шестстотин деветдесет и пет лева), представляващи: 

 76,56 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 

2013 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2013 г. до 

31.12.2013 г.; 

 8,63 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 

2013 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 

г.; 
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 609,81 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна 

такса за 2013 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.01.2014 г. до 

31.12.2016 г. 

 1.3. 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). 

2. “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-183 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. 

 

“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“. 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, съгласно Решение № 129 от 28.12.2016 г. по дело № 110 от 2016 г. на 

Окръжен съд – гр. Враца, на 30.12.2016 г. е открито производство по несъстоятелност на 

основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон. Вписан е за синдик на дружеството г-н 

Светослав Енев Бакалов, живущ гр. София, район Триадица, ул. „Цар Асен“ № 10, ет. 2 и 

дата на встъпване в правомощия: 05.01.2017 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 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 

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 
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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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

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 15 927,93лева, 

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 към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от втора вноска 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 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). 

Задълженията на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия 

№ Л-286-15 от 08.12.2008 г. за осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" не са 

заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.3:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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). 



 11 

2. “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-190 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД.  

 

“ЕЛКОНТРОЛ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-233-15 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, 

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 “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД 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, приложена към настоящия доклад. 

Непогасените от “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД 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 “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД 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 
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сумата по банковата сметка на КЕВР. 

Задълженията на “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-

233-15 от 09.07.2007 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" 

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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 

1.3.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. 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). 

        2. “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-186 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕМОНА“ АД. 

 

“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. 
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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, приложена към настоящия доклад. 

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 

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. 

Задълженията на “ЕНЕМОНА“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-275-

15 от 08.09.2008 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" не са 

заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.5:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ЕНЕМОНА“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща:  
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 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 

 1.3.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. 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). 

        2. “ЕНЕМОНА“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-185 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД. 

 

 „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за  

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години. 

 Лицензионната такса е определена 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). 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). 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, за лицензия, издадена при условията на чл. 39, 

ал. 1 от ЗЕ, се събира годишна такса в размер на 2 000 лв. 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 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 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, приложена към настоящия доклад. 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД задължения към КЕВР са формирани, 
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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 „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД 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 неплатената 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. 

Задълженията на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД към КЕВР за издадената му Лицензия 

№ № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“ 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 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. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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 

1.3.  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). 

        2. „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 
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енергетиката. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-182 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД. 

 

„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 десет (10) 

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 „ДЖИ ВИ АЙ“ 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „ДЖИ ВИ АЙ“ 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. На 30.03.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило 

плащане от „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД 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“ ЕООД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер 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). 

Задълженията на „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-

356-15 от 09.05.2011 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа 

енергия”  не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.7:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в 

размер на 1 000,00 (хиляда лева). 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 8,61 лева (осем 

лева и шестдесет и една стотинки), начислени 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 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 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). 

2. „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-184 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД. 

 

 „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-424-15 от 29.10.2014 г. за  

извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години. 

 Лицензионната такса е определена 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). 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). 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, за лицензия, издадена при условията на чл. 39, 

ал. 1 от ЗЕ, се събира годишна такса в размер на 2 000 лв. 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). 
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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 „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД годишната такса за 2015 г. e изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява 

постоянната компонента 2 000,00 лева.  

За „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД годишната такса за 2016 г. e изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 132 220 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в 

размер на 2 072,72 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 72,72 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, приложена към настоящия доклад. 

Непогасените от „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. 

На 19.06.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ВАПТЕХ 

ПАУЪР” ЕООД представляващо главница в размер на 1 000,00 лева. В тази връзка върху 

неплатената в срок главница от 1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 

22,24 лева за периода от 01.04.2015 г. до 19.06.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Начислена е втора вноска от годишната 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 

8,63 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Общото задължение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД към 31.12.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница от втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 

000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 30,87 лева. Върху неплатената 

главница от 1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 95,05 лева за 

периода от 01.01.2016 г. до 07.12.2016 г. 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 036,36 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 07.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 30.11.2016 г. в 

размер на 1 036,36 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 2,02 

лева за периода от 01.12.2016 г. до 07.12.2016 г. 

Общото задължение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД към 07.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 3 072,72 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 200,22 лева. Върху неплатената главница от 3 072,72 лева е доначислена 

лихва за просрочие в размер на 20,48 лева за периода от 08.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 3 072,72 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 220,70 лева. Върху главницата от 3 072,72 лева, считано от 01.01.2017 г. се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

Задълженията на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-424-15 от 29.10.2014 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа 

енергия" 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 
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26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 072,72 лева (три хиляди 

седемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки), представляваща:  

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 036,36 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 036,36 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 220,70 лева (двеста 

и двадесет лева и седемдесет стотинки), представляващи: 

 22,24 лева, начислена за периода от 01.04.2015 г. до 19.06.2015 г. върху 

неплатена в срок първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,63 лева, начислена за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 95,05 лева, начислена за периода от 01.01.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.  в размер от 1 000,00 лева; 

 72,28 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 036,36 лева; 

 2,02 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 036,36 лева; 

 20,48 лева начислена за периода от 08.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена главница в размер от 3 072,72 лева. 

1.3.  Върху неплатената главница в размер на 3 072,72 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). 

        2. „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-191 от 10.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

“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 
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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 “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. Дължимата 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. 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 от годишна такса за 2016 г. в размер на 3 042,93 лева и 

лихви 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). 

Задълженията на “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия 

№ Л-232-15 от 09.07.2007 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа 

енергия" 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 042,93 лева (три хиляди и 

четиридесет и два лева и деветдесет и три стотинки), представляваща: 

 1 521,47 лева,  първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 521,46 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 129,36 лева (сто 

двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи: 

 116,26 лева, начислени 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.; 

 13,10 лева, начислени 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. 

1.3. 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). 

2. “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-166 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

„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. 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 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 „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

няма инвестиции по условията на лицензията 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „БОЛКАН 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.  

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). 

Задълженията на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му 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 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 
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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). 

2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-178 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

 

„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. 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 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, няма 

инвестиции по условията на лицензията 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „БОЛКАН СОЛАР“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ 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, 
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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). 

Задълженията на “БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-

258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” 

преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години не са 

заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.11:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

 1.3. 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). 

2. „БОЛКАН СОЛАР“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
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По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-177 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ФИНАУТО“ ЕООД. 

 

„ФИНАУТО“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-276-01 от 08.09.2008 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. 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 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 “ФИНАУТО“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма 

инвестиции по условията на лицензията 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ФНАУТО“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от “ФИНАУТО“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Към 31.12.2015 г. „ФИНАУТО“ ЕООД не е погасило начислена лихва за просрочие в 

размер на 8,07 лева. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г. 

На 08.04.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ФИНАУТО“ 

ЕООД, представляващо главница от 1 009,71 лева и лихва от 10,29 лева. В резултат на 

това плащане, върху неплатената в срок главница от 1 000,00 лева, е начислена лихва за 

просрочие в размер на 2,22 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 08.04.2016 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. 

Общото задължение на „ФИНАУТО“ ЕООД към 30.11.2016 г. представлява неплатен 

остатък главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 990,29 лева, върху 

която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,53 лева, за периода от 01.12.2016 
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г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ФИНАУТО“ ЕООД към 31.12.2016 г. представлява  

неплатен остатък главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 990,29 

лева и лихва за просрочие в размер на 8,53 лева. Върху неплатения остатък главница в 

размер на 990,29 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). 

Задълженията на “ФИНАУТО“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-

276-01 от 08.09.2008 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа 

енергия” не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.12:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ФИНАУТО“ ЕООД, както следва: 

 1.1. Неплатен остатък главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 

990,29 лева (деветстотин и деветдесет лева и двадесет и девет стотинки). 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,53 лева (осем лева и 

петдесет и три стотинки), за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатен 

остатък от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 990,29 лева. 

 1.3. Върху неплатения остатък главница от втора вноска годишна такса в размер на 

990,29 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). 

2. „ФИНАУТО“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-175 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно 

наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД. 

 

„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. 

за извършване на дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“ за срок 

от 20 (двадесет) години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 
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вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е 

променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с 

ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” 

ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 от 

02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е изменена. 

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 Закона за енергетиката (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 „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази 

връзка 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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ 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 „НЕКСТ ПАУЪР“ 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). 

Задълженията на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на дейността „производство на топлинна и 

електрическа 

 

Изказвания по т.13:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

1.3. 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). 

2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.14. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-172 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД. 

 

„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).  
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 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, приложена към настоящия доклад. 

Непогасените от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД 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 „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. 

Задълженията на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към КЕВР за издадената му 

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.   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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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). 
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        2. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-176 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

 

„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 топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

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. 
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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). 

Задълженията на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД към КЕВР за издадената му 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 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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). 

2. „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.16. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-167 от 07.03.2017 г. относно 
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откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЯМБОЛЕН“ АД. 

 

 “ЯМБОЛЕН“ АД е титуляр на Лицензия № Л-129-03 от 06.11.2003 г. за извършване 

на дейността „производство на електрическа и топлинна 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 "ЯМБОЛЕН" АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази връзка 

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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ЯМБОЛЕН“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от “ЯМБОЛЕН“ 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.  

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 “ЯМБОЛЕН“ АД към 31.12.2016 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо 

85,02 лева. 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). 

 Задълженията на “ЯМБОЛЕН“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-129-03 

от 06.11.2003 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 
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от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЯМБОЛЕН“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 

 1.3. 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). 

2. „ЯМБОЛЕН“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка шестнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.17. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-174 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

 

 “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 
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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 

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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

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). 

Задълженията на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-094-01 от 21.02.2001 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа 

енергия“" 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. 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: 
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 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. 

1.3. 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). 

2. “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка седемнадесета председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.18. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-173 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно 

наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД. 

 

“ТЕЦ СВИЛОЗА” 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). 

 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. 
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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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

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). 

 Задълженията на “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД към КЕВР за издадените му Лицензия № Л-

122-03 от 23.04.2003 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия” и 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 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

1.3. 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); 

2. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка осемнадесета председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.19. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-170 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

 

 „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).  
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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, приложена към настоящия доклад. 

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). 

Задълженията на „Топлофикация Петрич“ ЕАД за издадената му 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 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.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД, както следва: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

1.3.Върху неплатената главница в размер на 2 297,38 лева, считано от 01.01.2017 г., 
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се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка деветнадесета председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.20. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-169 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност. 

 

        „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 



 40 

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 

„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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от  „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми. 

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). 

 Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност за издадените му 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“  не са 

заплатени.  

 

Изказвания по т.20:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. 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. 

 1.3. 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); 

2. „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесета председателят Иван Н. Иванов и членовете на 

Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.21. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-168 от 07.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ВИДАХИМ“ АД. 

 

        “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 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 
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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 “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, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от “ВИДАХИМ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

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). 

 Задълженията на “ВИДАХИМ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-116-

03 от 27.11.2002 г. не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.21:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

А. Йорданов обърна внимание, че с това дружеството се изчерпват дружествата от 

електроенергийния сектор от дневния ред.  

А. Йорданов предложи в годишния доклад за дейността на Комисията, който се 

внася за разглеждане от Народното събрание, дирекция „Обща администрация“ да 

анализира въпроса, че неплащането на лицензионни такси и по сега действащия закон не е 

основание за отнемане на лицензия. Това може да бъде направено в раздел относно анализ 

на прилагането на закона. Този въпрос е важен, защото освен търговците на електрическа 

енергия (които са преобладаващи в списъка), има топлофикации, когенерации, 

производители на електрическа енергия. Повече от неестествено е да се упражнява дейност 
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и да се получават приходи от нея, но да не се плащат дължимите лицензионни такси и да не 

се поддържа лицензията. Емблематичен пример е „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. Експертите 

трябва да отбележат всичко това в специален раздел.  

И. Иванов каза на Ю. Митев, че всичко това трябва да бъде отразено в частта, която 

се попълва от дирекция „Обща администрация“.  

Е. Харитонова каза, че иска да направи допълнение към изказването на А. Йорданов. 

Специално трябва да се отбележат двете централи „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД и „ТЕЦ 

СВИЩОВ“ АД, които участват много активно в подаването на студен резерв към ЕСО ЕАД 

за доста добри суми. „ВИДАХИМ“ АД също е участвало, но не е печелило. Тези дружества 

не си плащат лицензионните такси, но продават на ЕСО ЕАД добри количества студен 

резерв.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ВИДАХИМ“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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); 

2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и първа председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.22. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-23 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД гр. Ботевград 

не е заплатил на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 
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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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД , с посочен размер на отделните вноски и 

датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

 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 25.03.2015 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 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД  към КЕВР не 

са заплатени. 
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Изказвания по т.22:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД , а именно: 

 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 930,10 лева (седем хиляди 

девестотин и тридесет лева и десет стотинки), представляващи:  

 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.  

1.2. 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, 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.), 

считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. 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). 

2. “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД  да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и втора председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.23. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-24 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В и К - БЕЛОВО” ЕООД не е заплатил 

на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) главници от годишни 

такси „В и К регулиране” за 2016 г. в размер на общо 2 456,34 лева и лихви за просрочие в 
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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).  

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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , с посочен размер на отделните вноски и 

датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

 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 

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 25.03.2015 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). 

Към настоящия момент задълженията на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД  към КЕВР не 

са заплатени. 

 

Изказвания по т.23:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  
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Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , а именно: 

 1.1. 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. 

1.2. 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; 

 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.). 

1.3. 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). 

2. “В и К - БЕЛОВО” ЕООД  да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и трета председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.24. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-25 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „Водоснабдяване и Канализация 

Добрич“ АД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “Водоснабдяване и Канализация 

Добрич” АД, гр. Добрич, не е заплатил на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) 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 
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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).  

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 година, 

корегирани 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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, с посочен размер на 

отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

 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 25.03.2015 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). 

Към настоящия момент задълженията на „Водоснабдяване и Канализация Добрич” 

АД към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.24:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, а именно: 

1.1. 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.  

1.2. 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, 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. 

1.3. 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). 

2. „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

В заседанието по двадесет и четвърта председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.25. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-26 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В И К“ ЕООД – гр. Петрич. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В И К” ЕООД, гр. Петрич, не е 

заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “В и К” ЕООД, гр. Петрич с посочен размер на отделните вноски и 

датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

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. 

Към настоящия момент задълженията на „В и К“ ЕООД – гр. Петрич към КЕВР не 

са заплатени. 

 

Изказвания по т.25:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 
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от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К“  ЕООД - гр. Петрич, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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). 

2. “В и К” ЕООД - гр. Петрич да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и пета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.26. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-27 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. София. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) главница от такса „В и К регулиране” за 2016 г. в размер 

на 47 765,67 лева и лихви за просрочие в размер на общо 2 105,67 лева. Върху главницата 

от общо 47 765,67 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  
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 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” ЕООД, гр. София, 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 11 200 871 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” ЕООД, гр. 

София, променливата част за 2016 г. е в размер на 47 765,67 лв. (0,005 лв./куб.м за 9 553 

131 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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, с 

посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, 

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. Таксата е заплатена от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, на 21.01.2016 г., в срок. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.  

в размер на 15 921,89 лева, дължима към 25.03.2015 г., върху която сума е начислена 

лихва за просрочие в размер на 1 243,23 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 15 921,89 лева, дължима към 25.07.2016 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 703,22 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 15 921,89 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 159,22 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД,  

гр. София, към 31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 

общо 47 765,67 лева и лихви за просрочие в размер на общо 2 105,67 лева. Върху 

неплатената главница в размер на общо 47 765,67 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). 

Към настоящия момент задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, към КЕВР не са заплатени. 
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Изказвания по т.26:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

И. Иванов обърна внимание, че е допусната грешка. Датата не е от 01.10.2017 г., а 

от 01.01.2017 г.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, както 

следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 47 765,67 лева (четиридесет 

и седем хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки), 

представляващи: 

 15 921,89 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.; 

 15 921,89 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.; 

 15 921,89 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на 2 105,67 лева (две хиляди сто и пет 

лева и шестдесет и седем стотинки) представляващи: 

 1 243,23 лева, начислена върху 15 921,89 лева (първа променлива част за 2016 

г.), за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 703,22 лева, начислена върху 15 921,89 лева (втора променлива част за  

2016 г.), за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 159,22 лева, начислена върху 15 921,89 лева (трета променлива част за  

2016 г.), считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 47 765,67 лева, считано от 01.01.2017 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде 

уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за 

даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни 

задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и шеста участват председателят Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.27. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-28 от 13.03.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В И К - СТРИМОН“ ООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В И К-СТРИМОН” ООД не е заплатил 

на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) остатък главница от 

годишна такса „В и К регулиране” за 2016 г. в размер на 969,02 лева, начислена лихва за 

просрочие в размер на 29,89 лева, както и законна лихва за забава върху главницата, 
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считано от 01.01.2017 г., до деня на окончателното й 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-СТРИМОН” ООД 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 146 536 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-СТРИМОН” ООД променливата част за 2016 г. 

е в размер на 1 453,53 лв. (0,005 лв./куб.м за 290 705 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, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от “В И К-СТРИМОН” ООД, с посочен размер на отделните вноски и 

датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “В И К-СТРИМОН” ООД 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.  

Начислена е първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2016 

г. в размер на 484,51 лева, дължима към 25.03.2016 г. 

Начислена е втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2016 

г. в размер на 484,51 лева, дължима към 25.07.2016 г. 

На 28.10.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “В И К-

СТРИМОН” ООД в размер на 500,00 лева. В резултат на това плащане са извършени 

следните начисления на лихви за просрочие: 

 38,50 лева, за периода от 26.01.2016 г. до 28.10.2016 г. върху неплатена в 

срок главница от постоянна част такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в 

размер на 500,00 лева; 

 29,22 лева, за периода от 26.03.2016 г. до 28.10.2016 г. върху неплатена в 

срок първа вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в 

размер на 484,51 лева; 

 12,79 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 28.10.2016 г. върху неплатена в 

срок втора вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в 

размер на 484,51 лева; 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 28.10.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от първа и втора вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2016 г. в размер на общо 969,02 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 80,51 лева. 
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На 24.11.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “В И К-

СТРИМОН” ООД, представляващо главница в размер на 484,51 лева и лихва в размер на 

67,72 лева. В резултат на това плащане е начислена лихва за просрочие в размер на 7,27 

лева, за периода от 29.10.2016 г. до 24.11.2016 г. върху неплатената в срок главница от 

общо 969,02 лева. 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 24.11.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от втора вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2016 г. в размер на 484,51 лева и лихви за просрочие в размер на общо 

20,06 лева. Върху неплатената главница от 484,51 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 4,98 лева, за периода от 25.11.2016 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 484,51 лева, дължима към 25.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 4,85 лева за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от втора и трета вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2016 г. в размер на общо 969,02 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 29,89 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 969,02 лева, считано от 

01.12.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

сметката на КЕВР (съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “В И К-СТРИМОН” ООД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

Изказвания по т.27:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В И К-СТРИМОН” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2016 г. в размер на 969,02 лева (деветстотин шестдесет и девет лева и две 

стотинки), представляваща: 

 484,51 лева, втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2016 г.; 

 484,51 лева, трета вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 29,89 лева 

(двадесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща: 

 12,79 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 28.10.2016 г. върху неплатена втора 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 

484,51 лева; 

 7,27 лева, за периода от 29.10.2016 г. до 24.11.2016 г. върху неплатена втора и 

трета вноски променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер 

на общо 969,02 лева; 

 4,98 лева, за периода от 25.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена втора 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 
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484,51 лева; 

 4,95 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена трета 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 

484,51 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 969,02 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). 

2. “В И К-СТРИМОН” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесет и седма участват председателят Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които един глас (Димитър Кочков) на член 

на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

А. Йорданов каза, че иска да направи организационно предложение, което е 

свързано със съществените ценовите решения, които Комисията взема в сектор 

„Електроенергетика и топлоенергетика“. Предложението е да се създаде организация при 

която петнадесет дни преди взимането на такива решения Комисията не разглежда жалби 

и други въпроси. По този начин ще се осигури възможност да се работи по по-тежките 

решения. А. Йорданов уточни, че е добре тази практика да бъде въведена занапред и че не 

възразява по дневния ред на предвиденото едно заседание. Разглеждането на жалби и 

други доклади може да се предвиди и да не се прави две седмици преди приемането на 

ценовите решения.  

И. Иванов каза, че приема предложението на А. Йорданов. Насрочено е закрито 

заседание за 21.03.2017 г., което ще се състои. Това предложение ще се има предвид в 

бъдеще. До 07.04.2017 г. Комисията ще има значителен брой заседания, които са свързани 

с ценови решения. Разглеждането на жалби може да бъде след 07.04.2017 г.  

Говори Р. Тоткова, без микрофон.  

А. Йорданов каза, че предложението му се отнася за предстоящите решения през 

месец юни и след това.  

Говори Р. Тоткова, без микрофон.  

И. Иванов каза, че ще има още едно заседание или точка в дневния ред след 26.03.2017 

г., но този въпрос ще бъде допълнително обсъден.   

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 720,19 лева (три хиляди 

седемстотин и двадесет лева и деветнадесет стотинки), представляваща: 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 026,57 лева; 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 346,81 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 575,15 лева 

(петстотин седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки), представляващи: 

  141,09 лева, за периода от 03.06.2015 г. до 18.11.2015 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 3 000,00 лева - такса за изменение на 

лицензия, съгласно Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г.; 
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  23,62 лева, за периода от 19.11.2015 г. до 31.12.2015 г., начислени върху 

неплатен остатък главница от 1 973,43 лева; 

  8,86 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 1 026,57 лева; 

  277,65 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 28.11.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 3 000,00 лева; 

  90,57 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 28.11.2016 г., начислени върху  

неплатена главница в размер на 1 346,81 лева; 

  21,76 лева, за периода от 29.11.2016 г. до 31.12.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 2 373,38 лева; 

  11,60 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., начислени върху 

неплатена главница в размер на 1 346,81 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 720,19 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). 

2. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.2 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 695,00 лева 

(шестстотин деветдесет и пет лева), представляващи: 

 76,56 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 

2013 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2013 г. до 

31.12.2013 г.; 

 8,63 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 

2013 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 

г.; 

 609,81 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна 

такса за 2013 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.01.2014 г. до 

31.12.2016 г. 

1.3. 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). 

2. “БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.3 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 1 354,28 лева 
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(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. 

1.3. 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). 

2. “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.4 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, както следва: 

1.1. 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. 

1.4. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 

1.5.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. 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). 

        2. “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.5 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “ЕНЕМОНА“ АД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 

 1.3.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. 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). 

        2. “ЕНЕМОНА“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.6 както следва: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 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. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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 

1.3.  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). 

        2. „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.7 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в 

размер на 1 000,00 (хиляда лева). 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 8,61 лева (осем 

лева и шестдесет и една стотинки), начислени 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 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 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). 

2. „ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.8 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 072,72 лева (три хиляди 

седемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки), представляваща:  

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 036,36 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 036,36 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 220,70 лева (двеста 

и двадесет лева и седемдесет стотинки), представляващи: 

 22,24 лева, начислена за периода от 01.04.2015 г. до 19.06.2015 г. върху 

неплатена в срок първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,63 лева, начислена за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 95,05 лева, начислена за периода от 01.01.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.  в размер от 1 000,00 лева; 

 72,28 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 036,36 лева; 

 2,02 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 07.12.2016 г. върху 
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неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 036,36 лева; 

 20,48 лева начислена за периода от 08.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена главница в размер от 3 072,72 лева. 

1.3.  Върху неплатената главница в размер на 3 072,72 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). 

        2. „ВАПТЕХ ПАУЪР” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.9 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 042,93 лева (три хиляди и 

четиридесет и два лева и деветдесет и три стотинки), представляваща: 

 1 521,47 лева,  първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 521,46 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 129,36 лева (сто 

двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи: 

 116,26 лева, начислени 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.; 

 13,10 лева, начислени 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. 

1.3. 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). 

2. “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.10 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

1.3. 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). 

2. „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.11 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, както следва: 
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 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

 1.3. 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). 

2. „БОЛКАН СОЛАР“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.12 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ФИНАУТО“ ЕООД, както следва: 

 1.1. Неплатен остатък главница от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 

990,29 лева (деветстотин и деветдесет лева и двадесет и девет стотинки). 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,53 лева (осем лева и 

петдесет и три стотинки), за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., върху неплатен 

остатък от втора вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 990,29 лева. 

 1.3. Върху неплатения остатък главница от втора вноска годишна такса в размер на 

990,29 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). 

2. „ФИНАУТО“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.13 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 

 76,41 лева, 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. 

1.3. 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). 

2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
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По т.14 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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). 

        2. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.15 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, както следва: 

1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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). 

2. „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.16 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЯМБОЛЕН“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляваща: 

 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. 



 63 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 1.3. 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). 

2. „ЯМБОЛЕН“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.17 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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). 

2. “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.18 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, както следва: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

1.3. 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); 

2. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.19 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 
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„Топлофикация Петрич“ ЕАД, както следва: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

1.3.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). 

2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.20 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, както следва: 

 1.1. 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. 

1.2. 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. 

 1.3. 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); 

2. „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

По т.21 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ВИДАХИМ“ АД, както следва: 

 1.1. 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; 
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 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 10 485,34 лева. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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); 

2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.22 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД , а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 930,10 лева (седем хиляди 

девестотин и тридесет лева и десет стотинки), представляващи:  

 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.  

1.2. 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, 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.), 

считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. 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). 

2. “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД  да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

По т.23 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , а именно: 

 1.1. 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. 

1.2. 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 
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главница от 500,00 лева; 

 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.). 

1.3. 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). 

2. “В и К - БЕЛОВО” ЕООД  да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.24 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, а именно: 

1.1. 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.  

1.2. 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, 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. 

1.3. 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). 

2. „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

 

По т.25 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В и К“  ЕООД - гр. Петрич, както следва: 

1.1. 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. 

1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 770,73 лева (седемстотин и 

седемдесет лева и седемдесет и три стотинки), представляващи: 
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 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. 

1.3. 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). 

2. “В и К” ЕООД - гр. Петрич да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

По т.26 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, както 

следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 47 765,67 лева (четиридесет 

и седем хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки), 

представляващи: 

 15 921,89 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.; 

 15 921,89 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.; 

 15 921,89 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на 2 105,67 лева (две хиляди сто и пет 

лева и шестдесет и седем стотинки) представляващи: 

 1 243,23 лева, начислена върху 15 921,89 лева (първа променлива част за 2016 

г.), за периода от 26.03.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 703,22 лева, начислена върху 15 921,89 лева (втора променлива част за  

2016 г.), за периода от 26.07.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 159,22 лева, начислена върху 15 921,89 лева (трета променлива част за  

2016 г.), считано от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 47 765,67 лева, считано от 01.01.2017 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, да бъде 

уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за 

даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни 

задължението си доброволно. 

 

 

По т.27 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на “В И К-СТРИМОН” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2016 г. в размер на 969,02 лева (деветстотин шестдесет и девет лева и две 

стотинки), представляваща: 

 484,51 лева, втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 
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2016 г.; 

 484,51 лева, трета вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 29,89 лева 

(двадесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща: 

 12,79 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 28.10.2016 г. върху неплатена втора 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 

484,51 лева; 

 7,27 лева, за периода от 29.10.2016 г. до 24.11.2016 г. върху неплатена втора и 

трета вноски променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер 

на общо 969,02 лева; 

 4,98 лева, за периода от 25.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена втора 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 

484,51 лева; 

 4,95 лева, за периода от 26.11.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена трета 

вноска променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2016 г. в размер на 

484,51 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 969,02 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). 

2. “В И К-СТРИМОН” ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № О-Дк-187 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД. 

 2. Доклад с вх. № О-Дк-189 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 3. Доклад с вх. № О-Дк-183 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. 

 4. Доклад с вх. № О-Дк-190 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕЛКОНТРОЛ“ ООД. 

 5. Доклад с вх. № О-Дк-186 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕМОНА“ АД. 

 6. Доклад с вх. № О-Дк-185 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД. 

 7. Доклад с вх. № О-Дк-182 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ДЖИ ВИ АЙ“ ЕООД. 

 8. Доклад с вх. № О-Дк-184 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВАПТЕХ ПАУЪР“ ЕООД. 

 9. Доклад с вх. № О-Дк-191 от 10.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 
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„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 10. Доклад с вх. № О-Дк-166 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

11. Доклад с вх. № О-Дк-178 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

12. Доклад с вх. № О-Дк-177 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ФИНАУТО“ ЕООД. 

13. Доклад с вх. № О-Дк-175 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД. 

14. Доклад с вх. № О-Дк-172 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД. 

15. Доклад с вх. № О-Дк-176 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

16. Доклад с вх. № О-Дк-167 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЯМБОЛЕН“ АД. 

17. Доклад с вх. № О-Дк-174 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

18. Доклад с вх. № О-Дк-173 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД. 

19. Доклад с вх. № О-Дк-170 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

20. Доклад с вх. № О-Дк-169 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

21. Доклад с вх. № О-Дк-168 от 07.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВИДАХИМ“ АД. 

22. Доклад с вх. № В-Дк-23 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В и К - БЕБРЕШ“ ЕООД. 

23. Доклад с вх. № В-Дк-24 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В и К - БЕЛОВО“ ЕООД. 

24. Доклад с вх. № В-Дк-25 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД. 

25. Доклад с вх. № В-Дк-26 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К“ ЕООД – гр. Петрич. 

26. Доклад с вх. № В-Дк-27 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. София. 

27. Доклад с вх. № В-Дк-28 от 13.03.2017 г. относно откриване на процедура за 
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установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К - СТРИМОН“ ООД. 
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