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ПРОТОКОЛ
№9
София, 23.01.2019 година
Днес, 23.01.2019 г. от 10:07 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 Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Димитър Кочков и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № О-Дк-32 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
2. Доклад с вх. № О-Дк-33 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“
ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
3. Доклад с вх. № О-Дк-34 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
4. Доклад с вх. № О-Дк-35 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
5. Доклад с вх. № О-Дк-36 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
6. Доклад с вх. № О-Дк-37 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № О-Дк-38 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-32 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г.
за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
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администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към 31.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към КЕВР
за издадената му Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години не са погасени.
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 “АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три
гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-33 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно
наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД.
„ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г.
за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-300 от 15.02.2010 г., връчено на 26.02.2010 г., се променя
наименованието на лицензианта от „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД” ООД на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ” ЕООД.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР,
Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с посочен размер
на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД към 31.12.2018 г. представлява
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начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години не са погасени.
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 „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД 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 Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три
гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-34 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“
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ЕООД.
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-414-15
от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с
включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна
балансираща група“, за срок от 10 години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД годишната такса за 2018 г. е
изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 2 372 061,11 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 3 304,63 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 1 304,63 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-321/16.04.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД
с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 652,32 лева,
дължима към 31.03.2018 г.
На 12.06.2018 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане в полза на
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, представляващо главница в размер на
1 666,49 лева и лихва за просрочие в размер на 33,51 лева. В резултат на това плащане
върху неплатената в срок главница в размер на 1 652,32 лева е начислена лихва за
просрочие в размер на 33,51 лева за периода от 01.04.2018 г. до 12.06.2018 г.
Към 12.06.2018 г. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД има надплатена
главница в размер на 14,17 лева.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 652,31 лева,
дължима към 30.11.2018 г. След прихващане на надвнесената главница 14,17 лева от
дължимата втора вноска годишна такса за 2018 г. 1 652,31 лева, върху неплатената в срок
остатък главница от 1 638,14 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 14,11 лева
за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към
31.12.2018 г. представлява неплатен остатък главница в размер на 1 638,14 лева и лихва за
просрочие в размер на 14,11 лева. Върху неплатената остатък главница в размер на
1 638,14 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
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постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ”
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-414-15 от 23.09.2013 г. за извършване на
дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения,
свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10
години, не са погасени.
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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена остатък главница в размер на 1 638,14 лева (хиляда
шестстотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляваща остатък
неплатена главница от втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018
г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 14,11 лева
(четиринадесет лева и единадесет стотинки) върху неплатена в срок остатък главница от
втора вноска годишна такса за 2018 г. в размер на 1 638,14 лева, за периода от 01.12.2018
г. до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената остатък главница в размер на 1 638,14 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си
доброволно.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три
гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на
Комисията със стаж в енергетикат
По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-35 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРГОПРЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в
ликвидация.
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-364-15 от
03.10.2011 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от
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10 (десет) години. С Решение № И1-Л-364 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР издадената на
„ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” е изменена/допълнена с
права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД е с прекратена търговска дейност – в
ликвидация със срок на същата 30.09.2019 г. За ликвидатор на дружеството е посочен г-н
Веселин Вангелов.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация годишната такса за 2018 г.
е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в
ликвидация с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали
изискуеми.
Непогасените от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация задължения
към КЕВР са формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., погасена на 30.03.2018 г., в срок.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД – в ликвидация към
31.12.2018 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и
лихва за просрочие в размер на 8,61 лева. Върху неплатената главница в размер на
1 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД –
в ликвидация към КЕВР за издадената му, изменена и допълнена Лицензия № Л-364-15 от
03.10.2011 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” с
включени в същата права и задължения за дейността „координатор на стандартна
балансираща група” не са погасени.
Изказвания по т.4.:
Д. Кочков влезе в зала 4.
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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 “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева (осем лева и
шестдесет и една стотинки) за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация да бъде уведомено за
откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на
обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си
доброволно.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-36 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД.
„ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, на 02.06.2015 г. за „ЕНЕРДЖИ БРОС“ е вписана промяна на
правната форма от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с
ограничена отговорност“. За управител и за едноличен собственик на капитала на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, считано от 02.06.2015 г., е вписан г-н Огнян Красимиров
Милчев.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., 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
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(КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ЕНЕРДЖИ БРОС” EООД годишната такса за 2018 г. е изчислена като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и
представлява сума в размер на 2 000,00 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от “ЕНЕРДЖИ БРОС” EООД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ не са погасени.
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 „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
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 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до
31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до
31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “ЕНЕРДЖИ БРОС” 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 пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-37 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД.
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013
г. за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2018 г. на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 763 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в
размер на общо 2 419,65 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000 лева
е прибавена сумата от 419,65 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
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съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599/29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,83 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
92,42 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,82 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
10,42 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД към 31.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 419,65 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 102,84 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 419,65
лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД към
КЕВР по издадената му Лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за извършване на дейността
“търговия с електрическа енергия” не са погасени.
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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 419,65 лева (две хиляди
четиристотин и деветнадесет лева и шестдесет и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,83 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,82 лева.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 102,84 лева (сто и
два лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи:
 92,42 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,83 лева;
 10,42 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,82 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 419,65 лева, считано от 01.01.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-38 от 16.01.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599/29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. На 04.07.2018 г. „СЕВТ
КОНСУЛТ“ ООД е уведомен по факс за дължимата лицензионна такса за 2018 г., но до
настоящия момент плащания от дружеството не са постъпвали в КЕВР.
Непогасените от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
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01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия” не са погасени.
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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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 седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Димитър Кочков.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Димитър Кочков за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, както следва:
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1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.2. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД 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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена остатък главница в размер на 1 638,14 лева (хиляда
шестстотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляваща остатък
неплатена главница от втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018
г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 14,11 лева
(четиринадесет лева и единадесет стотинки) върху неплатена в срок остатък главница от
втора вноска годишна такса за 2018 г. в размер на 1 638,14 лева, за периода от 01.12.2018
г. до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената остатък главница в размер на 1 638,14 лева, считано от
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01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” 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 “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към 30.11.2018 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева (осем лева и
шестдесет и една стотинки) за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация 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 „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до
31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до
31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “ЕНЕРДЖИ БРОС” 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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 419,65 лева (две хиляди
четиристотин и деветнадесет лева и шестдесет и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,83 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,82 лева.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 102,84 лева (сто и
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два лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи:
 92,42 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,83 лева;
 10,42 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 209,82 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 419,65 лева, считано от 01.01.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.7. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г.
до 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г.
до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-32 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
2. Доклад с вх. № О-Дк-33 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“
ООД.
3. Доклад с вх. № О-Дк-34 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕООД.
4. Доклад с вх. № О-Дк-35 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРГОПРЕКТ ЮТИЛИТИС“ ООД – в ликвидация.
5. Доклад с вх. № О-Дк-36 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД.
6. Доклад с вх. № О-Дк-37 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
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„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД.
7. Доклад с вх. № О-Дк-38 от 16.01.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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