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П Р О Т О К О Л 

 

№ 11 

 
София, 23.01.2018 година 

 

 

Днес, 23.01.2018 г. от 11:26 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 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. № В-Дк-1 от 16.01.2018 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,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

2. Доклад с вх. № В-Дк-2 от 16.01.2018 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,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

3. Доклад с вх. № В-Дк-3 от 16.01.2018 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 БЕРКОВИЦА“ 

ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

4. Доклад с вх. № В-Дк-4 от 16.01.2018 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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

5. Доклад с вх. № В-Дк-5 от 16.01.2018 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 - ДУПНИЦА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № В-Дк-6 от 16.01.2018 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

7. Доклад с вх. № В-Дк-7 от 16.01.2018 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 Меден кладенец“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

8. Доклад с вх. № В-Дк-8 от 16.01.2018 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. Петрич. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

9. Доклад с вх. № В-Дк-9 от 16.01.2018 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 - СЛИВЕН“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

10. Доклад с вх. № В-Дк-10 от 16.01.2018 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,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

11. Доклад с вх. № В-Дк-11 от 16.01.2018 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,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

12. Доклад с вх. № В-Дк-12 от 16.01.2018 г.  относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 
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13. Доклад с вх. № В-Дк-13 от 16.01.2018 г.  относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВИКИ ИНВЕСТ 1“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-1 от 16.01.2018 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) главница от годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 

7 944,03 лева и лихви за просрочие в размер на общо 450,87 лева. Върху неплатената 

главница в размер на общо 7 944,03 лева, считано от 01.01.2018 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 2017 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 1 329 129 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 2017 

г. е в размер на 5 944,03 лв. (0,005 лв./куб.м за 1 188 806 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9#1 от 31.01.2017 г. 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 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 188,89 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 981,35 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 154,66 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 
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Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 981,34 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 87,51 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 981,34 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 19,81 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД към 31.12.2017 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 7 944,03 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 450,87 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 7 944,03 лева, 

считано от 01.01.2018 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. 

 

 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 “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД , а именно: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 7 944,03 лева (седем хиляди 

девестотин четиридесет и четири лева и три стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 450,87 лева (четиристотин и 

петдесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 154,66 лева, начислена върху 1 981,35 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 87,51 лева, начислена върху 1 981,34 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 19,81 лева, начислена върху 1 981,34 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 7 944,03 лева, считано от 

01.01.2018 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 първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 
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Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 
 
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-2 от 16.01.2018 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) главница от годишни 

такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 2 429,19 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 132,26 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 429,19 лева, 

считано от 01.01.2018 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 2017 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 396 301 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 2017 

г. е в размер на 1 929,19 лв. (0,005 лв./куб.м за 385 837 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 2017 г. в размер на 500,00 

лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в 

размер на 47,23 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 643,07 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 50,20 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 643,06 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 28,40 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 
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на 643,06 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 6,43 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД  към 31.12.2017 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 2 429,19 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 132,26 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 429,19 лева, 

считано от 01.01.2018 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.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 “В и К - БЕЛОВО” ЕООД , а именно: 

 1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 429,19 лева (две хиляди 

четиристотин двадесет и девет лева и деветндесет стотинки), представляващи:  

 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,07 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,06 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,06 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 132,26 (сто 

тридесет и два лева и двдесет и шест стотинки) представляващи: 

 47,23 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 500,00 лева; 

 50,20 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,07 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 28,40 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,06 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 6,43 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,06 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 429,19 лева, считано от 

01.01.2018 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 втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 
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за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-3 от 16.01.2018 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 БЕРКОВИЦА“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД не е заплатил на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) главници от годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в 

размер на общо 6 053,32 лева и лихви за просрочие в размер на общо 367,53 лева. Върху 

неплатената главница в размер на общо 6 053,32 лева, считано от 01.01.2018 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 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД  постоянната част за 

2017 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 655 754 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД  променливата част за 2017 г. е в размер на 4 053,32 лв. (0,005 

лв./куб.м за 810 663 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 БЕРКОВИЦА” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, 

от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД  

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 188,89 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 351,11 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 105,46 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 351,11 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 59,67 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 1 351,10 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 
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просрочие в размер на 13,51 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” 

ЕООД към 31.12.2017 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 

6 053,32 лева и лихви за просрочие в размер на общо 367,53 лева. Върху неплатената 

главница в размер на общо 6 053,32 лева, считано от 01.01.2018 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 

БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

 

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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, а именно: 

 1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 053,32 лева (шест хиляди 

петдесет и три лева и тридесет и две стотинки), както следва:  

 2 000,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г., 

дължима към 25.01.2017 г.; 

 1 351,11 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 1 351,11 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 1 351,10 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.11.2017 г. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 367,53 (триста 

шестдесет и седем лев и петдесет и три стотинки), представляващи: 

 188,89 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 105,46 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,11 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 59,67 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,11 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 13,51 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,10 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 053,32 лева, считано от 

01.01.2018 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 БЕРКОВИЦА” 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 
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на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-4 от 16.01.2018 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, не е заплатил на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 

главница от годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 39 109,20 лева 

и лихви за просрочие в размер на общо 1 824,45 лева. Върху неплатената главница в 

размер на общо 39 109,20 лева, считано от 01.01.2018 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 

“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД постоянната част за 2017 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 16 627 575 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 2017 г. е в размер на 37 109,20 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 421 839 

куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 188,89 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 12 369,74 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 965,53 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 
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Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 12 369,73 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 546,33 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 12 369,73 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 123,70 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД към 31.12.2017 

г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 39 109,20 лева и лихви 

за просрочие в размер на общо 1 824,45 лева. Върху неплатената главница в размер на 

общо 39 109,20 лева, считано от 01.01.2018 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.4:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

И. Иванов обърна внимание, че вероятно това е най-голямата сума по процедурата 

за установяване на публично държавно вземане от всичките ВиК оператори, които са 

включени в дневния ред на заседанието.  

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 39 109,20 лева (тридесет и 

девет хиляди сто и девет лева и двадесет стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,74 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,73 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,73 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 824,45 лева (хиляда 

осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 965,53 лева, начислена върху 12 369,74 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 546,33 лева, начислена върху 12 369,73 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 123,70 лева, начислена върху 12 369,73 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 109,20 лева, считано от 

01.01.2018 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.  
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В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-5 от 16.01.2018 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 - ДУПНИЦА“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) главница от втора и трета вноска от годишна такса „В и К 

регулиране” за 2017 г. в размер на общо 5 753,66 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 168,62 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 5 753,66 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.  

 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 

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 - ДУПНИЦА” ЕООД постоянната част за 

2017 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 1 867 383 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД променливата част за 2017 г. е в размер на 8 630,49 лв. (0,005 лв./куб.м 

за 1 726 097 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 - ДУПНИЦА” ЕООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., която дружеството е заплатило и плащането е 

постъпило по банковата сметка на КЕВР на 24.01.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 2 876,83 лева, дължима към 25.03.2017 г. 
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На 10.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане в размер на 

2 876,83 лева от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, 

погасяващо първата вноска от променливата част за 2017 г. В резултат на това плащане 

върху неплатената в срок първа вноска от променливата част за 2017 г. в размер на 

2 876,83 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 12,79 лева. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 2 876,83 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 127,06 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 2 876,83 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 28,77 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” 

ЕООД към 31.12.2017 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 

5 753,66 лева и лихви за просрочие в размер на общо 168,62 лева. Върху неплатената 

главница в размер на общо 5 753,66 лева, считано от 01.01.2018 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 - ДУПНИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

 

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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 5 753,66 лева (пет хиляди 

седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща: 

 2 876,83 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 2 876,83 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 168,62 лева (сто шестдесет и 

осем лева и шестдесет и две стотинки), представляващи:  

 12,79 лева, начислена върху 2 876,83 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 127,06 лева, начислена върху 2 876,83 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 28,77 лева, начислена върху 2 876,83 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 5 753,66 лева, считано от 

01.01.2018 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 - ДУПНИЦА” 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. 
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В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-6 от 16.01.2018 г. относно 

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

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ 

ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, не е 

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

годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 9 775,01 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 460,36 лева. Върху неплатената главница от общо 9 775,01 

лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  

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 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД постоянната част е, както следва: 

 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 4 499 014 лева; 

 за 2017 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 4 393 012 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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД променливата част 

е, както следва: 

 за 2016 г. е в размер на 14 912,06 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 982 412 куб.м. 

фактурирано количество питейна вода за предходната 2015 г.); 

 за 2017 г. е в размер на 14 662,52 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 932 504 куб.м. 

фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 
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дължимите суми от “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, с посочен размер на отделните 

вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” 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., която дружеството е заплатило на 14.01.2016 г., 

в срок. 

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

на 4 970,69 лева, дължима към 25.03.2016 г. На 11.04.2016 г. по банковата сметка на КЕВР 

е постъпило плащане от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД в размер на 4 995,59 лева, 

погасяващо първата променлива част за 2017 г. В резултат на това плащане е начислена 

лихва за просрочие в размер на 23,50 лева върху неплатената в срок главница от първа 

променлива част за 2016 г. в размер на 4 970,69 лева за периода от 26.03.2016 г. до 

11.04.2016 г. (датата на плащане от дружеството). 

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

на 4 970,69 лева, дължима към 25.07.2016 г., която дружеството е заплатило на 20.07.2016 

г., в срок. 

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

на 4 970,69 лева, дължима към 25.11.2016 г. На 29.11.2016 г. по банковата сметка на КЕВР 

е постъпило плащане от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД в размер на 4 945,79 лева, 

погасяващо третата променлива част за 2017 г.  В резултат на това плащане е начислена 

лихва за просрочие в размер на 5,50 лева върху неплатената в срок главница от трета 

променлива част за 2016 г. в размер на 4 970,69 лева за периода от 26.11.2016 г. до 

29.11.2016 г. (датата на плащане от дружеството). 

На 29.11.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане на лихва от 

„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД в размер на 24,90 лева 

Общото задължение към 29.11.2016 г. на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД 

представлява остатък от начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 4,10 лева.  

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 887,51 лева, дължима към 25.03.2017 г.  

На 28.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД в размер на 2000 лева, погасяващо дължимата 

постоянна част за 2017 г. В резултат на това плащане са направени следните начисления 

на лихви за просрочие: 

 51,67 лева за периода от 26.01.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 2 000,00 лева 

(постоянна част за 2017 г.); 

 46,16 лева за периода от 26.03.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 4 887,51 лева (първа 

променлива част за 2017 г.); 

Общото задължение към 28.04.2017 г. на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 887,51 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 101,93 лева.  

На 06.07.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от 

“КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД в размер на 4 887,51 лева, погасяващо дължимата 

първа променлива част за 2017 г. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

главница от първ променлива част за 2017 г. в размер на 4 887,51 лева е начислена лихва 

за просрочие в размер на 93,68 лева за периода от 29.04.2017 г. до 06.07.2017 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение към 06.07.2017 г. на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД 

представлява начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 195,61 лева.  

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 887,51 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 
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просрочие в размер на 215,87 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 887,50 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 48,88 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение към 31.12.2017 г. на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 9 775,01 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 460,36 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

9 775,01 лева, считано от 01.01.2018 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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 

КЕВР не са заплатени. 

 

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 “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 9 775,01 лева (девет хиляди 

седемстотит седемдесет и пет лева и една стотинки), представляващи: 

 4 887,51 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 4 887,50 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 460,36 лева (четиристотин и 

шестдесет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи: 

 4,10 лева, остатък неплатена лихва към 29.11.2016 г. 

 51,67 лева за периода от 26.01.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 2 000,00 лева 

(постоянна част за 2017 г.);  

 46,16 лева за периода от 26.03.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 4 887,51 лева (първа 

променлива част за 2017 г.); 

 93,68 лева за периода от 29.04.2017 г. до 06.07.2017 г. върху 4 887,51 лева (първа 

променлива част за 2017 г.); 

 215,87 лева за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 4 887,51 лева (втора 

променлива част за 2017 г.); 

 48,88 лева за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 4 887,50 лева (трета 

променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 9 775,01 лева, считано от 

01.01.2018 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. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” 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 шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 



 16 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-7 от 16.01.2018 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 Меден кладенец“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В и К Меден кладенец” ЕООД не е 

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

годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 4 551,42 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 301,34 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

4 551,42 лева, считано от 01.01.2018 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 Меден кладенец” ЕООД  постоянната част за 2017 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 1 028 798 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 Меден кладенец” ЕООД  променливата част за 

2017 г. е в размер на 2 551,42 лв. (0,005 лв./куб.м за 510 283 куб.м. фактурирано 

количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад с вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 Меден кладенец” ЕООД , 

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

изискуеми. 

Непогасените от “В и К Меден кладенец” ЕООД  задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 188,89 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 850,48 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 66,39 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 850,47 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 37,56 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 
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на 850,47 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,50 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “В и К Меден кладенец” ЕООД към 31.12.2017 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 551,42 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 301,34 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

4 551,42 лева, считано от 01.01.2018 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 Меден кладенец” ЕООД към КЕВР 

не са заплатени. 

 

Изказвания по т.7:  

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 Меден кладенец” ЕООД, а именно: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 551,42 лева (четири хиляди 

петстотин петдесет и един лева и четиридесет и две стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,48 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,47 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,47 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 301,34 лева (триста и един лева 

тридесет и четири стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 66,39 лева, начислена върху 850,48 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 37,56 лева, начислена върху 850,47 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 8,50 лева, начислена върху 850,47 лева (трета променлива част за 2017 г.), считано 

от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 551,42 лева, считано от 

01.01.2018 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 Меден кладенец” 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, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 
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за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-8 от 16.01.2018 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. Петрич. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

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

регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в 

размер на общо 11 391,25 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 608,28 

лева. Върху неплатената главница в размер на общо 11 391,25 лева, считано от 01.01.2018 

г., се дължи законна лихва за забава 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 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, постоянната част за 2017 

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 2 480 580 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. 

Петрич, променливата част за 2017 г. е в размер на 12 591,25 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 518 

250 куб.м. фактурирано количество питейна вода за 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-35 от 07.04.2017 г. 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. Петрич, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

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

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 197,09 лева, дължима към 25.03.2017 г. 

На 09.06.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, в размер на 2000 лева, с 

което е погасена постоянната част от такса „В и К регулиране за 2017 г. В резултат на това 
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плащане са начислени слените лихви за просрочие: 

 75,00 лева за периода от 26.01.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатената в срок 

постоянна част за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 88,61 лева за периода от 26.03.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатента в срок 

първа променлива част за 2017 г. в размер на 4 197,09 лева. 

 Общото задължение към 09.06.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, представлява начислена и неплатена главница в 

размер на общо 4 197,09 лева и лихви за просрочие в размер на общо 163,61 лева. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 197,08 лева, дължима към 25.07.2017 г. 

На 27.10.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, в размер на 1 200,00 лева, 

с което частично е погасена първата променлива част от такса „В и К регулиране за 2017 

г. В резултат на това плащане са начислени слените лихви за просрочие: 

 163,22 лева за периода от 10.06.2017 г. до 27.10.2017 г. върху неплатената в срок 

първа променлива част за 2017 г. в размер на 4 197,09 лева; 

 109,59 лева за периода от 26.07.2017 г. до 27.10.2017 г. върху неплатента в срок 

втора променлива част за 2017 г. в размер на 4 197,08 лева. 

 Общото задължение към 27.10.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, представлява начислена и неплатена главница в 

размер на общо 7 194,17 лева и лихви за просрочие в размер на общо 436,42 лева. Върху 

неплатената главница от общо 7 194,17 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 

129,89 лева за периода от 28.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 4 197,08 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 41,97 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение към 31.12.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, представлява начислена и неплатена главница в 

размер на общо 11 391,25 лева и лихви за просрочие в размер на общо 608,28 лева. Върху 

неплатената главница в размер на общо 11 391,25 лева, считано от 01.01.2018 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. Петрич, към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.8:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

И. Иванов обърна внимание, че „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 

ЕООД- гр. Петрич е голям длъжник на фона на по-малката територия и население които 

обслужва.  

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” ЕООД, гр. Петрич, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 11 391,25 лева (единадесет 
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хиляди триста деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), представляваща: 

 2 997,09 лева – остатък от първа променлива част от такса „В и К регулиране“ 

за 2017 г.; 

 4 197,08 лева – втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 4 197,08 лева – трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. 

1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 608,28 лева (шестстотин и осем 

лева и двадесет и осем стотинки), представляващи: 

 75,00 лева за периода от 26.01.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатена в срок 

постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 88,61 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатена в срок 

първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,09 лева; 

 163,22 лева, за периода от 10.06.2017 г. до 27.10.2017 г. върху неплатена в срок 

първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,09 лева; 

 109,59 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 27.10.2017 г. върху неплатена в срок 

втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,08 лева; 

 129,89 лева, за периода от 28.10.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатен остатък 

от първа променлива част и неплатена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ 

за 2017 г. в размер на общо 7 194,17 лева; 

 41,97 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена трета 

вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,08 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 11 391,25 лева, считано от 

01.01.2018 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” 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 осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-9 от 16.01.2018 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 - СЛИВЕН“ ООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, не е заплатил на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) главница от годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в 

размер на общо 22 286,41 лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 380,52 лева. 

Върху неплатената главница от общо 22 286,41 лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи 

законна лихва за забава до датата на окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  

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 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД постоянната част за 2017 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 10 459 507 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 - 

СЛИВЕН” ООД променливата част за 2017 г. е в размер на 33 429,62 лв. (0,005 лв./куб.м 

за 6 685 924 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9#1 от 31.01.2017 г. 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 - СЛИВЕН” ООД, с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., която дружеството е заплатило на 17.01.2017 г., 

в срок. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 11 143,21 лева, дължима към 25.03.2017 г.  

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 11 143,21 лева, дължима към 25.07.2017 г.  

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 11 143,20 лева, дължима към 25.11.2017 г.  

На 01.12.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД в размер на 11 143,21 лева, 

погасяващо дължимата първа променлива част за 2017 г.. В резултат на това плащане са 

направени следните начисления на лихви за просрочие: 

 776,93 лева за периода от 26.03.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(първа променлива част за 2017 г.); 

 399,30 лева за периода от 26.07.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(втора променлива част за 2017 г.); 

 18,57 лева за периода от 26.11.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,20 лева (трета 

променлива част за 2017 г.); 

Общото задължение към 01.12.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

- СЛИВЕН” ООД представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 

22 286,41 лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 194,80 лева. Върху неплатената 
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главница от 22 286,41 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 185,72 лева за 

периода от 02.12.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение към 31.12.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

- СЛИВЕН” ООД представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 

22 286,41 лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 380,52 лева. Върху неплатената 

главница в размер на общо 22 286,41 лева, считано от 01.01.2018 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 

- СЛИВЕН” ООД към КЕВР не са заплатени. 

 

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: 

 

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

на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 22 286,41 лева (двадесет и две 

хиляди двеста осемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки), представляващи: 

 11 143,21 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 11 143,20 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 1 380,52 лева (хиляда триста и 

осемдесет лева и петдесет и две стотинки), представляващи: 

 776,93 лева за периода от 26.03.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(първа променлива част за 2017 г.); 

 399,30 лева за периода от 26.07.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(втора променлива част за 2017 г.); 

 18,57 лева за периода от 26.11.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,20 лева (трета 

променлива част за 2017 г.); 

 185,72 лева за периода от 02.12.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 22 286,41 лева 

(втора и трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 22 286,41 лева, считано от 

01.01.2018 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 - СЛИВЕН” 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 

 

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

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 
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със стаж във В и К сектора. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-10 от 16.01.2018 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 годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в 

размер на общо 31 506,82 лева и лихви за просрочие в размер на общо 853,31 лева. Върху 

неплатената главница от общо 31 506,82 лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  

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 2017 

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 11 242 248 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 2017 г. е в размер на 47 260,24 лв. (0,005 лв./куб.м за 9 452 

047 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г. На 15.02.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е 

постъпило плащане от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, в 

размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок постоянна 

част за 2017 г. е начислена лихва за просрочие в размер на 11,67 лева, която дружеството е 

заплатило на 03.04.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 15 753,42 лева, дължима към 25.03.2017 г. На 02.06.2017 г. по банковата сметка на 
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КЕВР е постъпило плащане от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. 

София, в размер на 15 753,42 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

първа променлива част за 2017 г. е начислена лихва за просрочие в размер на 301,94 лева, 

която дружеството е заплатило на 19.06.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 15 753,41 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 695,78 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 15 753,41 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 157,53 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение към 31.12.2017 г. на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, представлява начислена и неплатена главница в 

размер на общо 31 506,82 лева и лихви за просрочие в размер на общо 853,31 лева. Върху 

неплатената главница в размер на общо 31 506,82 лева, считано от 01.01.2018 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. 

 

Изказвания по т.10:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

Р. Тоткова обърна внимание, че навсякъде в дневния ред е записано, че докладите 

са от 16.12.2018 г. Датата трябва да се коригира, защото те са от 16.01.2018 г.  

И. Иванов каза, че тази корекция трябва да бъде отразена в протокола.   

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” ЕООД, гр. София, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 31 506,82 лева (тридесет и 

една хиляди петстотин и шест лева и осемдесет и две стотинки), представляващи: 

 15 753,41 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 15 753,41 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 853,31 лева (осемстотин петдесет 

и три лева и тридесет и една стотинки), представляващи: 

 695,78 лева, начислена върху 15 753,41 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 159,22 лева, начислена върху 15 753,41 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 31 506,82 лева, считано от 

01.01.2018 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. 
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В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-11 от 16.01.2018 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) главница от годишна 

такса „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 2 635,55 лева и начислена лихва за 

просрочие в размер на общо 141,35 лева. Върху неплатената главница от общо 2 635,55 

лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  

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 2017 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 143 607 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 2017 г. 

е в размер на 1 423,70 лв. (0,005 лв./куб.м за 284 740 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2016 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 с доклад с вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 2017 г. в размер на 500,00 

лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в 

размер на 47,23 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
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Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 711,85 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 55,56 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 711,85 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 31,44 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 711,85 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 7,12 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 31.12.2017 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 2 635,55 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 141,35 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 635,55 лева, 

считано от 01.01.2018 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-СТРИМОН” ООД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

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 “В И К-СТРИМОН” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 635,55 лева (две хиляди 

шестстотин тридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки), представляваща: 

 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г., 

дължима към 25.01.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 

г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 

г., дължима към 25.11.2017 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 141,35 лева (сто 

четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки), представляващи: 

 47,23 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 500,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 55,56 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 31,44 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 7,12 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 635,55 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 
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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 единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-12 от 16.01.2018 г.  относно 

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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. 

Велинград. 

 

Към настоящия момент В и К операторът – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), 

гр. Велинград, не е заплатил на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) главница годишни такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 

9 740,77 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 557,09 лева. Върху 

неплатената главница от общо 9 740,77 лева, считано от 01.01.2018 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на окончателното й издължаване по сметката на КЕВР.  

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 

„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2017 г. е в размер на 2 000 лева като В 

и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 409 810 

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 „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, променливата част за 

2017 г. е в размер на 9 740,77 лева (0,005 лв./куб.м за 1 948 154 куб.м. фактурирано 

количество питейна вода за предходната 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 
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дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, с 

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

Непогасените от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на 2 

000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г. 

Начислена е първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2017 г. 

в размер на 3 246,93 лева, дължима към 25.03.2017 г. 

Начислена е втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2017 г. 

в размер на 3 246,92 лева, дължима към 25.07.2017 г. 

На 12.09.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ВКТВ” 

ЕООД, гр. Велинград, в размер на 2000,00 лева, с което е погасена постоянната част от 

такса „В и К регулиране“ за 2017 г. В резултат на това плащане са извършени следните 

начисления на лихви за просрочие: 

 127,78 лева върху постоянна част такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева за периода от 26.01.2017 г. до 12.09.2017 г. (датата на плащане от 

дружеството); 

 154,23 лева върху първа вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 

2017 г. в размер на 3 246,93 лева за периода от 26.03.2017 г. до 12.09.2017 г. (датата на 

плащане от дружеството); 

 44,19 лева върху втора вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 

2017 г. в размер на 3 246,92 лева за периода от 26.07.2017 г. до 12.09.2017 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение към 12.09.2017 г. на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, 

представлява начислена и неплатена главница от първа и втора променлива част от такса 

„В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на общо 6 493,85 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 326,20 лева. Върху неплатената главница от 6 493,85 лева е начислена 

лихва за просрочие в размер на 198,42 лева за периода от 13.09.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2017 г. 

в размер на 3 246,92 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва 

за просрочие в размер на 32,47 лева за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение към 31.12.2017 г. на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 9 740,77 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 557,09 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

9 740,77 лева, считано от 01.01.2018 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 „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, към КЕВР 

не са заплатени. 

 

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 
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на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 9 740,77 лева (девет хиляди 

седемстотин и четиридесет лева и седемдесет и седем стотинки), представляващи: 

 3 246,93 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 3 246,92 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 3 246,92 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.11.2017 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 557,09 лева 

(петстотин петдесет и седем лева и девет стотинки), представляващи: 

 127,78 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху 

главница от 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 154,23 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,93 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 44,19 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,92 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 198,42 лева, за периода от 13.09.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от общо 6 493,85 лева (първа и втора променлива част за 2017 г.); 

 32,47 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,92 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 9 740,77 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

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

2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, 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, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-13 от 16.01.2018 г.  относно 

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

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВИКИ ИНВЕСТ 1“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД, не е заплатил 

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

такси „В и К регулиране” за 2017 г. в размер на общо 2 803,20 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 224,28 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 803,20 лева, 

считано от 01.01.2018 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. 
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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 

“ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД постоянната част за 2017 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 728 608 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 “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД променливата част за 2017 

г. е в размер на 803,20 лв. (0,005 лв./куб.м за 160 639 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за 2016 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 с доклад вх. № В-Дк-9 от 20.01.2017 г. 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 “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД с 

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

Непогасените от “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 188,89 лева, за периода от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 267,74 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 20,89 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 267,73 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 11,82 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер 

на 267,73 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 2,68 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД към 31.12.2017 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 2 803,20 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 224,28 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 803,20 лева, 

считано от 01.01.2018 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 “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

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,  

 

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 “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД, а именно: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 803,20 лева (две хиляди 

осемстотин и три лева и двадесет стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,74 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,73 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,73 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 224,28 лева (двеста двадесет и 

четири лева и двадесет и осем стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 20,89 лева, начислена върху 267,74 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 11,82 лева, начислена върху 267,73 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 2,68 лева, начислена върху 267,73 лева (трета променлива част за 2017 г.), считано 

от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 803,20 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

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

2. “ВИКИ ИНВЕСТ 1” 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 тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - 

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - 

за), от които два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. 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 7 944,03 лева (седем хиляди 

девестотин четиридесет и четири лева и три стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 1 981,35 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 450,87 лева (четиристотин и 

петдесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 
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 154,66 лева, начислена върху 1 981,35 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 87,51 лева, начислена върху 1 981,34 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 19,81 лева, начислена върху 1 981,34 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 7 944,03 лева, считано от 

01.01.2018 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.2. 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 2 429,19 лева (две хиляди 

четиристотин двадесет и девет лева и деветндесет стотинки), представляващи:  

 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,07 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,06 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 643,06 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 132,26 (сто 

тридесет и два лева и двдесет и шест стотинки) представляващи: 

 47,23 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 500,00 лева; 

 50,20 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,07 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 28,40 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,06 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 6,43 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 643,06 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 429,19 лева, считано от 

01.01.2018 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.3. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, а 

именно: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 053,32 лева (шест хиляди 

петдесет и три лева и тридесет и две стотинки), както следва:  

 2 000,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г., 

дължима към 25.01.2017 г.; 

 1 351,11 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 1 351,11 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 1 351,10 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.11.2017 г. 
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 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 367,53 (триста 

шестдесет и седем лев и петдесет и три стотинки), представляващи: 

 188,89 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 105,46 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,11 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 59,67 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,11 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 13,51 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 1 351,10 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 053,32 лева, считано от 

01.01.2018 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 БЕРКОВИЦА” 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 „Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 109,20 лева (тридесет и 

девет хиляди сто и девет лева и двадесет стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,74 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,73 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 12 369,73 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 1 824,45 лева (хиляда 

осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 965,53 лева, начислена върху 12 369,74 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 546,33 лева, начислена върху 12 369,73 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 123,70 лева, начислена върху 12 369,73 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 109,20 лева, считано от 

01.01.2018 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.5. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 5 753,66 лева (пет хиляди 

седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща: 

 2 876,83 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 2 876,83 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 168,62 лева (сто шестдесет и 

осем лева и шестдесет и две стотинки), представляващи:  
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 12,79 лева, начислена върху 2 876,83 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 127,06 лева, начислена върху 2 876,83 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 28,77 лева, начислена върху 2 876,83 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 5 753,66 лева, считано от 

01.01.2018 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 - ДУПНИЦА” 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.6. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 9 775,01 лева (девет хиляди 

седемстотит седемдесет и пет лева и една стотинки), представляващи: 

 4 887,51 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 4 887,50 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 460,36 лева (четиристотин и 

шестдесет лева и тридесет и шест стотинки), представляващи: 

 4,10 лева, остатък неплатена лихва към 29.11.2016 г. 

 51,67 лева за периода от 26.01.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 2 000,00 лева 

(постоянна част за 2017 г.);  

 46,16 лева за периода от 26.03.2017 г. до 28.04.2017 г. върху 4 887,51 лева (първа 

променлива част за 2017 г.); 

 93,68 лева за периода от 29.04.2017 г. до 06.07.2017 г. върху 4 887,51 лева (първа 

променлива част за 2017 г.); 

 215,87 лева за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 4 887,51 лева (втора 

променлива част за 2017 г.); 

 48,88 лева за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 4 887,50 лева (трета 

променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 9 775,01 лева, считано от 

01.01.2018 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. “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” 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.7. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В и К Меден кладенец” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 551,42 лева (четири 

хиляди петстотин петдесет и един лева и четиридесет и две стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,48 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,47 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 850,47 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 301,34 лева (триста и един лева 

тридесет и четири стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 
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от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 66,39 лева, начислена върху 850,48 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 37,56 лева, начислена върху 850,47 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 8,50 лева, начислена върху 850,47 лева (трета променлива част за 2017 г.), считано 

от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 551,42 лева, считано от 

01.01.2018 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 Меден кладенец” 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич, както 

следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 11 391,25 лева (единадесет 

хиляди триста деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), представляваща: 

 2 997,09 лева – остатък от първа променлива част от такса „В и К регулиране“ 

за 2017 г.; 

 4 197,08 лева – втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 4 197,08 лева – трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. 

1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 608,28 лева (шестстотин и осем 

лева и двадесет и осем стотинки), представляващи: 

 75,00 лева за периода от 26.01.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатена в срок 

постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 88,61 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 09.06.2017 г. върху неплатена в срок 

първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,09 лева; 

 163,22 лева, за периода от 10.06.2017 г. до 27.10.2017 г. върху неплатена в срок 

първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,09 лева; 

 109,59 лева, за периода от 26.07.2016 г. до 27.10.2017 г. върху неплатена в срок 

втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,08 лева; 

 129,89 лева, за периода от 28.10.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатен остатък 

от първа променлива част и неплатена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ 

за 2017 г. в размер на общо 7 194,17 лева; 

 41,97 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена трета 

вноска от променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер на 

4 197,08 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 11 391,25 лева, считано от 

01.01.2018 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” 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.9. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 
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отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 22 286,41 лева (двадесет и 

две хиляди двеста осемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки), 

представляващи: 

 11 143,21 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 11 143,20 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 1 380,52 лева (хиляда триста и 

осемдесет лева и петдесет и две стотинки), представляващи: 

 776,93 лева за периода от 26.03.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(първа променлива част за 2017 г.); 

 399,30 лева за периода от 26.07.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,21 лева 

(втора променлива част за 2017 г.); 

 18,57 лева за периода от 26.11.2017 г. до 01.12.2017 г. върху 11 143,20 лева (трета 

променлива част за 2017 г.); 

 185,72 лева за периода от 02.12.2017 г. до 31.12.2017 г. върху 22 286,41 лева 

(втора и трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 22 286,41 лева, считано от 

01.01.2018 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 - СЛИВЕН” 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 

 

По т.10. 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 31 506,82 лева (тридесет и 

една хиляди петстотин и шест лева и осемдесет и две стотинки), представляващи: 

 15 753,41 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 15 753,41 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 853,31 лева (осемстотин петдесет 

и три лева и тридесет и една стотинки), представляващи: 

 695,78 лева, начислена върху 15 753,41 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 159,22 лева, начислена върху 15 753,41 лева (трета променлива част за 2017 г.), 

считано от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 31 506,82 лева, считано от 

01.01.2018 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.11. 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 в размер на общо 2 635,55 лева (две хиляди 

шестстотин тридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки), представляваща: 

 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г., 

дължима към 25.01.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 
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2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 

г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 711,85 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 

г., дължима към 25.11.2017 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 141,35 лева (сто 

четиридесет и един лева и тридесет и пет стотинки), представляващи: 

 47,23 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху 

главница от 500,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 55,56 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 31,44 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 7,12 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 711,85 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 635,55 лева, считано от 

01.01.2018 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. 

 

По т.12. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 9 740,77 лева (девет хиляди 

седемстотин и четиридесет лева и седемдесет и седем стотинки), представляващи: 

 3 246,93 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.03.2017 г.; 

 3 246,92 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.07.2017 г.; 

 3 246,92 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2017 г., дължима към 25.11.2017 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 557,09 лева 

(петстотин петдесет и седем лева и девет стотинки), представляващи: 

 127,78 лева, за периода от  от 26.01.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху 

главница от 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.); 

 154,23 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,93 лева (първа променлива част за 2017 г.); 

 44,19 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 12.09.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,92 лева (втора променлива част за 2017 г.); 

 198,42 лева, за периода от 13.09.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от общо 6 493,85 лева (първа и втора променлива част за 2017 г.); 

 32,47 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница 

от 3 246,92 лева (трета променлива част за 2017 г.). 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 9 740,77 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

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

2. „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, 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: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 803,20 лева (две хиляди 

осемстотин и три лева и двадесет стотинки), представляващи:  

 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,74 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,73 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.; 

 267,73 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви в размер на общо 224,28 лева (двеста двадесет и 

четири лева и двадесет и осем стотинки), представляващи:  

 188,89 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2017 г.), за периода 

от 26.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 20,89 лева, начислена върху 267,74 лева (първа променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 11,82 лева, начислена върху 267,73 лева (втора променлива част за 2017 г.), за 

периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 2,68 лева, начислена върху 267,73 лева (трета променлива част за 2017 г.), считано 

от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 803,20 лева, считано от 

01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

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

2. “ВИКИ ИНВЕСТ 1” 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. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № В-Дк-1 от 16.01.2018 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. 

2. Доклад с вх. № В-Дк-2 от 16.01.2018 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. 

3. Доклад с вх. № В-Дк-3 от 16.01.2018 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 БЕРКОВИЦА“ 

ЕООД. 

4. Доклад с вх. № В-Дк-4 от 16.01.2018 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. 

5. Доклад с вх. № В-Дк-5 от 16.01.2018 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 - ДУПНИЦА“ ЕООД. 

6. Доклад с вх. № В-Дк-6 от 16.01.2018 г. относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД. 

7. Доклад с вх. № В-Дк-7 от 16.01.2018 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 Меден кладенец“ ЕООД. 

8. Доклад с вх. № В-Дк-8 от 16.01.2018 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. Петрич. 

9. Доклад с вх. № В-Дк-9 от 16.01.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 
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просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД. 

10. Доклад с вх. № В-Дк-10 от 16.01.2018 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. 

11. Доклад с вх. № В-Дк-11 от 16.01.2018 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. 

12. Доклад с вх. № В-Дк-12 от 16.01.2018 г.  относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Велинград. 

13. Доклад с вх. № В-Дк-13 от 16.01.2018 г.  относно откриване на процедура за 

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

просрочие, дължими от „ВИКИ ИНВЕСТ 1“ ЕООД. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Петков) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

  


