ПРОТОКОЛ
№ 47
София, 14.03.2018 година
Днес, 14.03.2018 г. от 10:43 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, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха Н. Георгиев – началник на отдел "Финансовостопанска дейност" и Анжела Димитрова – главен експерт в отдел "Финансово-стопанска
дейност", дирекция „Обща администрация“.
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. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРДА
ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Благоевград 2700, ул. „Джеймс Баучер“ № 13.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
2. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр.София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
3. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ДАНС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Враца 3000, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

4. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕЛМИБ
БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Коста Лулчев“ № 20.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к. Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2,
ап. 76.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕС ЕМ
КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕСТАТО
КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“№ 8.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АР СИ
ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър Център, бул.
„Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Силвия Иванова
10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „НЕКСТ
ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1261, район Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Силвия Иванова
11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии –
Шосето за София.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Силвия Иванова
12. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ТЕЦ –
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Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Силвия Иванова
13. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „В И КСТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Благоевград, община Струмяни, с. Микрево 2815.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Силвия Иванова
По т.1. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 14
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-129 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“
ООД, установи следното:
С решение по т. 14 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с размер на
главницата от 2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„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 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-129 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 14 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД.
Непогасените от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
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Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към 31.12.2017 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 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-95-1 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07FO64 6,
удостоверяващи уведомяване на 23.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.1:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул.
„Джеймс Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди)
лева, представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
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 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 15
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-130 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 15 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, с предишно
наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД, с размер на главницата от 2 000,00 лева
и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената главница от
2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„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).
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За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-130 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 15 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е гр.
София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3. За управител на дружеството е
вписан г-н Муса Саид-Магомедович Батиров. В тази връзка и на основание чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е
изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане с изх. № Ф-13-84-1 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07FO5W X чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на
управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители
„Преместен на друг адрес“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-3 от 28.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
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№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 28.02.2018 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 08.03.2018 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.2:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000, район
Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
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Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 16
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-131 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 16 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с размер на главницата от
2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената
главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. на КЕВР на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е
изменена/допълнена лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. с включване в дейността
„координатор на стандартна балансираща група“.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, съгласно Решение № 129 от 28.12.2016 г. по дело № 110 от 2016 г. на
Окръжен съд – гр. Враца, на 30.12.2016 г. е открито производство по несъстоятелност на
основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон. За синдик на дружеството е вписан г-н
Светослав Енев Бакалов, живущ: гр. София, район Триадица, ул. „Цар Асен“ № 10, ет. 2 и
дата на встъпване в правомощия: 05.01.2017 г.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015
г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2017 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. № О-Дк-461 от 10.10.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-131 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 16 от протокол
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№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на “ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх.
№ Ф-13-82-1 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07FO5X Y,
удостоверяващи уведомяване на 23.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.3:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000,
ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;


Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
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вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 20
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-135 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД,
установи следното:
С решение по т. 20 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД с размер на главницата от
2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената
главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
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 „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
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След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-135 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 20 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД.
Непогасените от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е гр. София
1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-59-1 от
22.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07FO5T U чрез „Български пощи“ ЕАД на
горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Преместен“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-5 от 28.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 28.02.2018 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 08.03.2018 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕЛМИБ
БЪЛГАРИЯ“ АД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.4:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди)
лева, представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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По т.5. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 21
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-136 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕМОНА“ АД – в
несъстоятелност, установи следното:
С решение по т. 21 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност с размер на
главницата от 2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ЕНЕМОНА“ АД е титуляр на Лицензия № Л-275-15 от 08.09.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, “ЕНЕМОНА“ АД е обявена в несъстоятелност с Решение № 1989 от
24.10.2017 г., дело № 5830/2015 г. по описа на Софийски градски съд. С оnpeделение
№ 5901 от 9.10.2017 г., постановено по Търговска дело № 5830 от 2015 г. по описа на
Софийски градски съд, Търговско отделение ТО VI-4 състав, за синдик на дружеството е
вписана г-жа Елвира Гроник Танчева, с адрес: гр. София 1000, ул."Княз Борис І"
№ 71, ет. партер.
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 “ЕНЕМОНА“ АД годишната такса за 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-136 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 21 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо“ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност.
Непогасените от “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
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Общото задължение на “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2017 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 01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
синдикът на “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност г-жа Елвира Гроник Танчева е
уведомена за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-228-1 от 22.02.2018 г. и
известие за доставяне R PS 1040 07FO5U V, удостоверяващи уведомяване на 23.02.2018 г.,
като е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В
указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ЕНЕМОНА“ АД – в
несъстоятелност не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.5:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност,
ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).

14

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 23
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-138 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД,
установи следното:
С решение по т. 23 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД с размер на главницата от
2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената
главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.
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 „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД годишната такса за 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-138 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 23 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
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76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-13-97-1 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07FO5N O,
удостоверяващи уведомяване на 23.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило
възражение, а задълженията на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.6:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район
Младост, ж. к. Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
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банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 24
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-139 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД,
установи следното:
С решение по т. 24 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата
от 2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
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 „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-139 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 24 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
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държавно вземане спрямо „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е
гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43. За представител на дружеството е
вписан г-н Николай Николаев Хаджиниколов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата
за
установяване
на
публично
държавно
вземане
с
изх. № Ф-13-54-1 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07FO5O P чрез
„Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато
обратно с отбелязване от пощенските служители „Получателят се е преместил на друг
адрес“.
КЕВР няма знанието за друг адрес на от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-2 от 28.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 28.02.2018 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 08.03.2018 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕС ЕМ КЕЙ
ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.7:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Триадица, ул. „Солунска“ № 43,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена
лицензионна такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от
настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;


Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 25
от протокол № 28 от 19.02.2018 г., доклад с вх. № E-Дк-140 от 14.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД,
установи следното:
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С решение по т. 25 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД с размер на главницата
от 2 000,00 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху
неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
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 „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2017 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-358 от 16.06.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-140 от 14.02.2018 г. и е прието решение по т. 25 от протокол
№ 28 от 19.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД.
Непогасените от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е
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гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8. За управители на дружеството са
вписани г-н Иван Петров Сираков и г-жа Павлина Пенчева Иванова.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК)на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-72-1 от
22.02.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07FO5P Q чрез „Български пощи“ ЕАД
на горепосочения адрес на управление. Писмото е върнато невръчено, с отбелязване от
пощенските служители „непознат“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,
Съобщение с изх. № С-4 от 28.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 28.02.2018 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 08.03.2018 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕСТАТО
КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.8:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район
Лозенец, ул. „Миджур“№ 8
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди)
лева, представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
21



Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.

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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г.
до 31.12.2017 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г.
до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 9
от протокол № 274 от 12.12.2017 г., доклад с вх. № E-Дк-841 от 05.12.2017 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ”
ООД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 274 от 12.12.2017 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД с размер на
главницата от 2 235,58 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 1,86 лева. Върху
неплатената главница от 2 235,58 лева, считано от 01.12.2017 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013
г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата
права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща
група“, за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
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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 „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 4 493 020 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2017 г. е в
размер на 4 471,16 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 2 471,16 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-108 от 10.03.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № Е-Дк-841 от 05.12.2017 г. и е прието решение по т. 9 от протокол
№ 274 от 12.12.2017 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Непогасените от „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 235,58 лева,
дължима към 31.03.2017 г.
На 03.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „АР СИ
ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД в размер на 2 235,58 лева. В резултат на това плащане върху
неплатената в срок главница от 2 235,58 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
1,86 лева за периода от 01.04.2017 г. до 03.04.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 235,58 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума, считано от 01.12.2017 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
Общото задължение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД към 30.11.2017 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 235,58 лева и лихва за
просрочие в размер на 1,86 лева. Върху главницата в размер на 2 235,58 лева, считано от
01.12.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД е
Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул.
„Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22. За управител на дружеството е вписана г-жа
Даниела Николова Войнова с адрес: с. Волуяк, ул. Зорница № 80 В.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата
за
установяване
на
публично
държавно
вземане
с
изх.
№ Ф-13-202-5 от 15.12.2017 г. и известие за доставяне № R PS 1040 06WWYT B чрез
„Български пощи“ ЕАД на адрес на управление: Република България, гр. София 1324,
район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис
22. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители „Преместен“.
Съгласно справка в Интернет за контакти с „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД е
посочен адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 7А. В тази връзка на този адрес
повторно е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-202-5 от 15.12.2017 г. и известие за
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доставяне № R PS 1040 06WX9C 6. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „непотърсено“.
За трети път писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-202-5 от 15.12.2017 г. е изпратено на
адреса на управителя г-жа Даниела Николова Войнова: с. Волуяк, ул. Зорница № 80 В с
известие за доставяне № R PS 1040 07D7G8 1. Писмото е върнато обратно с отбелязване
от пощенските служители „отказано“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-1 от 21.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.02.2018 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 01.03.2018 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „АР СИ ПАУЪР
ЕНЕРДЖИ“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и
задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ не са
заплатени.
Изказвания по т.9:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район
Люлин, ж.к. Люлин – Силвър Център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 235,58 лева (две хиляди двеста
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тридесет и пет лева и петдесет и осем стотинки), представляваща втора вноска от
годишна такса за 2017 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 1,86 лева (един лев и
осемдесет и шест стотинки) за периода от 01.04.2017 г. до 03.04.2017 г. върху неплатена
в срок главница от първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 235,58 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 235,58 лева, считано от 01.12.2017
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 3
от протокол № 20 от 07.02.2018 г., доклад с вх. № O-Дк-56 от 01.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с
предишно наименование “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД, установи следното:
С решение по т. 3 от протокол № 20 от 07.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно наименование “ПЕТРОМАКС
ПАУЪР” ЕООД, с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие
в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от
01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г.
за извършване на дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“ за срок
от 20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е
променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с
ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР”
ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 от
02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е изменена.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
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видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази
връзка представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-218 от 11.04.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-56 от 01.02.2018 г. и е прието решение по т. 3 от протокол
№ 20 от 07.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо "НЕКСТ ПАУЪР" ООД.
Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към 31.12.2017 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
01.01.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“НЕКСТ ПАУЪР” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх.
№ Ф-14-46-1 от 09.02.2018 г. и известие за доставяне R PS 1000 03GZQT J,
удостоверяващи уведомяване на 12.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “НЕКСТ ПАУЪР”
ООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.10:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул.
„Мраморен рид“ № 2
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
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1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева
(осемдесет и пет лева), представляващи:
 76,39 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса
за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса
за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6
от протокол № 20 от 07.02.2018 г., доклад с вх. № O-Дк-59 от 01.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от "Топлофикация Петрич" ЕАД,
установи следното:
С решение по т. 6 от протокол № 20 от 07.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на "Топлофикация Петрич" ЕАД с размер на главницата
от 3 958,17 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 168,22 лева. Върху
неплатената главница от 3 958,17 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за
забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от
20 (двадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
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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 „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 3 560 303,87 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна
такса за 2017 г. е в размер на 3 958,17 лева и е получена като към постоянната компонента
от 2 000 лева е прибавена сумата от 1 958,17 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-130 от 20.03.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-59 от 01.02.2018 г. и е взето решение по т. 6 от протокол №
20 от 07.02.2018 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД.
Непогасените от „Топлофикация Петрич“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 979,09 лева,
дължима към 31.03.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
151,18 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 979,08 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,04 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 3 958,17 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 168,22 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 958,17 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
Текущо през 2017 г. с писмо на КЕВР изх. № Ф-14-71-8/20.06.2017 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 06YFK7 W, удостоверяващо получаване на 21.06.2017 г.,
„Топлофикация Петрич“ ЕАД е уведомен за дължимите от него суми и е поканен да ги
погаси.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
"Топлофикация Петрич" ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
на КЕВР изх. № Ф-14-71-1 от 09.02.2018 г. и известие за доставяне
№ R PS 1000 03GZR5 W, удостоверяващо уведомяване на 15.02.2018 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация Петрич“ ЕАД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за извършване на дейността
„производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 20 години не са
заплатени.
Изказвания по т.11:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение на “Топлофикция Петрич” ЕАД, ЕИК 202637962,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850,
Орнжерии – шосето за София
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 958,17 лева (три хиляди
деветстотин петдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 979,09 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 979,08 лева;
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 168,22 лева
(сто шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки), представляващи:
 151,18 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 979,09 лева, за
периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 17,04 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 979,08 лева, за
периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 958,17 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. 7, ал. 2 от Тарифата);
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Д. Кочков напуска залата.

По т.12. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 7
от протокол № 20 от 07.02.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-60 от 01.02.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД,
установи следното:
С решение по т. 7 от протокол № 20 от 07.02.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с размер на главницата от 61 387,65 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 2 608,98 лева. Върху неплатената
главница от 61 387,65 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години. С Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е
продължен срокът на издадената на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Лицензия № Л-094-01 от
21.02.2001 г. с по 5 (пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
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ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 107 977 553,10 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2017 г. е в
размер на 61 387,65 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 59 387,65 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-218 от 11.04.2017 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
изготвен доклад с вх. № О-Дк-60 от 01.02.2018 г. и е прието решение по т. 7 от протокол
№ 20 от 07.02.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД.
Непогасените от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 30 693,83 лева,
дължима към 31.03.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
2 344,67 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 30 693,83 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
264,31 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 61 387,65 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 2 608,98 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 61 387,65 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР
изх. № Ф-14-33-2 от 09.02.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1000 03GZQV L,
удостоверяващи уведомяване на 12.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ТЕЦ – Бобов дол“
ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за осъществяване
на дейността „производство на електрическа енергия“" не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.12:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил,
община Бобов дол, с. Големо село 2635
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 61 387,65 лева (шестдесет
и една хиляди триста осемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки),
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 30 693,83 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 30 693,82 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 2 608,98 лева
(две хиляди шестстотин и осем лева и деветдесет и осем стотинки), представляващи:
 2 344,67 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер
на 30 693,83 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 264,31 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на
30 693,82 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Върху неплатената главница в размер на общо 61 387,65 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. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за), от които четири гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Д. Кочков влиза в залата.

По т.13. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.
11 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. за изменение на откритата по т. 11 от протокол № 11
от 23.01.2018 г. процедура за установяване на публично държавно вземане и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В И К-СТРИМОН” ООД,
установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 11 от 23.01.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД с размер на главницата от
2 635,55 лева и начислена лихва за просрочие в размер на общо 141,35 лева. Върху
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неплатената главница от 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.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“В И К-СТРИМОН” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх.
№ Ф-17-46-2 от 25.01.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07D7I2 X,
удостоверяващо уведомяване на 26.01.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок се получи писмо от “В И К-СТРИМОН” ООД с изх. № 4 от
29.01.2018 г. към наш вх. № Ф-17-46-2 от 01.02.2018 г., с което дружеството уведомява
КЕВР, че съгласно водената при него отчетност и изчислената променлива част за такса
„В и К регулиране“ и посочена в писмо техен изх. № 5 от 16.01.2017 г., е в размер на
1 423,70 лева.
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. 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.).
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.
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В тази връзка дирекция „Обща администрация“ в КЕВР направи съответните
изменения на счетоводните записвания по партидата на “В И К-СТРИМОН” ООД и
изготви нова корегирана справка, въз основа на която се изготви доклад с вх.
№ О-Дк-81 от 14.02.2018 г. и се взе решение по т. 11 от протокол № 28 от 19.02.2018 г. на
КЕВР за изменение на откритата по т. 11 от протокол № 11 от 23.01.2018 г. процедура за
установяване на публично държавно вземане по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД.
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.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер
на 474,57 лева, дължима към 25.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 37,05 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 474,57 лева, дължима към 25.07.2017 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 20,96 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
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Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г. в размер
на 474,56 лева, дължима към 25.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 4,75 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 1 923,70 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 109,99 лева. Върху неплатената главница в размер на 1 923,70 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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„В И К-СТРИМОН“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо
изх. № Ф-17-46-3 от 22.02.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07FO61 3,
удостоверяващо уведомяване на 23.02.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за
обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпили
възражения и задълженията на „В И К-СТРИМОН“ ООД не са погасени.
Изказвания по т.13:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград,
община Струмяни, с. Микрево 2815,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия
акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 1 923,70 лева (хиляда
деветстотин двадесет и три лева и седемдесет стотинки), представляваща:
 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2017 г.,
дължима към 25.01.2017 г.;
 474,57 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за
2017 г., дължима към 25.03.2017 г.;
 474,57 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017
г., дължима към 25.07.2017 г.;
 474,56 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2017
г., дължима към 25.11.2017 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 109,99 лева (сто
и девет лева и деветдесет и девет 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.);
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 37,05 лева, за периода от 26.03.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница
от 474,57 лева (първа променлива част за 2017 г.);
 20,96 лева, за периода от 26.07.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница
от 474,57 лева (втора променлива част за 2017 г.);
 4,75 лева, за периода от 26.11.2017 г. до 31.12.2017 г., начислена върху главница
от 474,57 лева (трета променлива част за 2017 г.).
3. Върху неплатената главница в размер на 1 923,70 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).
В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов – за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Евгения Харитонова - за, Александър Йорданов - за, Владко
Владимиров - за, Георги Златев - за, Валентин Петков - за, Димитър Кочков - за), от които
два гласа (Валентин Петков и Димитър Кочков) на членовете на Комисията със стаж във
ВиК сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
Издава по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 175399219,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград 2700, ул.
„Джеймс Баучер“ № 13,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.2 както следва:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000, район Триадица, ул.
„Уилям Гладстон“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.3. както следва:
Издава по отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 200397123, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.4. както следва:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.5. както следва:
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Издава по отношение на “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност,
ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.6. както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж. к.
Младост 1 , бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.7. както следва:
Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица,
ул. „Солунска“ № 43,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.8. както следва:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 175280738, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул.
„Миджур“№ 8
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.9. както следва:
Издава по отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин,
ж.к. Люлин – Силвър Център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.10. както следва:
Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул.
„Мраморен рид“ № 2
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, неразделна част от настоящия акт.
По т.11. както следва:
Издава по отношение на “Топлофикция Петрич” ЕАД, ЕИК 202637962,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850,
Орнжерии – шосето за София
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие, неразделна част от настоящия акт.
По т.12. както следва:
Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Кюстендил, община
Бобов дол, с. Големо село 2635
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
35

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.13. както следва:
Издава по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община
Струмяни, с. Микрево 2815,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
Приложения:
1. Акт № УДВ-11/14.03.2018 г. по отношение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД;
2. Акт № УДВ-12/14.03.2018 г. по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;
3. Акт № УДВ-13/14.03.2018 г. по отношение на „ДАНС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
4. Акт № УДВ-14/14.03.2018 г. по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД;
5. Акт № УДВ-15/14.03.2018 г. по отношение на “ЕНЕМОНА“ АД – в несъстоятелност;
6. Акт № УДВ-16/14.03.2018 г. по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД;
7. Акт № УДВ-17/14.03.2018 г. по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД;
8. Акт № УДВ-18/14.03.2018 г. по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД;
9. Акт № УДВ-19/14.03.2018 г. по отношение на „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД;
10. Акт № УДВ-20/14.03.2018 г. по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД;
11. Акт № УДВ-21/14.03.2018 г. по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД;
12. Акт № УДВ-22/14.03.2018 г. по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД;
13. Акт № УДВ-23/14.03.2018 г. по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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