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ПРОТОКОЛ
№ 20
София, 07.02.2018 година
Днес, 07.02.2018 г. от 10:09 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № О-Дк-54 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОНСОРЦИУМ ТРАЯН ГАЗ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Диана Николкова, Теодора Бельова
2. Доклад с вх. № О-Дк-55 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГРИЙН“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
3. Доклад с вх. № О-Дк-56 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
4. Доклад с вх. № О-Дк-57 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„РУЖИЦА УИНД“ ЕООД.
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Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
5. Доклад с вх. № О-Дк-58 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
6. Доклад с вх. № О-Дк-59 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № О-Дк-60 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
8. Доклад с вх. № О-Дк-61 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ВИДАХИМ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
9. Доклад с вх. № О-Дк-62 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на производството
за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за
просрочие, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № О-Дк-63 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
11. Доклад с вх. № О-Дк-64 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
12. Доклад с вх. № О-Дк-65 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1 Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-54 от 01.02.2018 г. относно откриване
на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви, дължими от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД.
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012
2

г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на Лицензия № Л381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от
краен снабдител” за територията на община Троян.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). 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 Закона
за енергетиката (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. Годишните такси
се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски,
които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от
Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената
сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е
изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка
лицензия, т.е. по 4 000,00 лева за всяка календарна година.
След представена информация от дирекция „Природен газ“ за размера на дължимите
такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ”
АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
С писмо на КЕВР изх. № Ф-15-54-3 от 28.09.2017 г. и известие за доставяне № R PS
1040 06IRIY H, удостоверяващо уведомяване на 02.10.2017 г., „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН
ГАЗ” АД е уведомен за задълженията си и е поканен да ги погаси. Към настоящия момент
плащания от дружеството не са постъпвали по банковата сметка на КЕВР.
Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
На 25.02.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД представляващо главница в размер на 8 044,80 лева и
лихви за просрочие в размер на 751,45 лева. С направеното плащане „КОНСОРЦИУМ
ТРОЯН ГАЗ” АД погасява дължими годишни такси за 2013 г. и 2014 г. и лихви за
просрочие, начислени към 31.12.2014 г. върху съответните главници за 2013 г. и 2014 г. В
резултат на плащането върху дължимите годишни такси за 2013 г. и 2014 г. в размер на
общо 8 044,80 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 125,27 лева за периода от
01.01.2015 г. до 25.02.2015 г. (дата на плащане от дружество).
Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 25.02.2015 г.
представлява начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 125,27 лева.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
153,04 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,26 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.12.2015 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 295,57 лева. Върху главницата в размер на 4 000,00 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 406,86 лева за периода от 01.01.2016 г. до
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31.12.2016 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
152,83 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,22 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.12.2016 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 8 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 872,48 лева. Върху главницата в размер на 8 000,00 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 811,11 лева за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
152,78 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 2 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
17,22 лева за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.12.2017 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 12 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 1 853,59 лева. Върху главницата в размер на 12 000,00 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).
Към настоящия момент задълженията на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към КЕВ
по издадената му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността
„разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 от 01.03.2012 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за
територията на община Троян не са заплатени.
Изказвания по т.1:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 12 000,00 лева (дванадесет
хиляди лева), представляваща:
 първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева;
 първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева;
 първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева;
 втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева.
1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 1 853,59 лева
(хиляда осемстотин петдесет и три лева и петдесет и девет стотинки), представляващи:
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 125,27 лева, начислена върху неплатена в срок годишна такса за 2013 г. и 2014
г. в размер на общо 8 044,80 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 25.02.2015 г.;
 153,04 лева, начислена върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015
г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 17,26 лева, начислена върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.
в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 406,86 лева, начислена върху неплатена първа и втора вноска от годишна такса
за 2015 г. в размер на 4 000,00 лева, за период от 01.01.02016 г. до 31.12.2016 г.;
 152,83 лева, начислена върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016
г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 17,22 лева, начислена върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.
в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.;
 811,11 лева, начислена върху неплатена първа и втора вноска от годишна такса
за 2015 г. и 2016 г. в размер на 8 000,00 лева, за период от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 152,78 лева, начислена върху първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер
на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 17,22 лева, начислена върху втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер
на 2 000,00 лева, за период от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
1.3 Върху неплатената главница в размер на общо 12 000,00 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).
2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-55 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „КОГРИЙН” ООД
"КОГРИЙН" ООД е титуляр на Лицензия № Л-385-03 от 25.06.2012 г. за извършване
на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 15
(петнадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
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видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За "КОГРИЙН" 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 5 171 139,13 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за
2017 г. е в размер на 4 844,13 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000
лева е прибавена сумата от 2 844,13 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, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от "КОГРИЙН" ООД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от "КОГРИЙН" ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 422,07 лева,
дължима към 31.03.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
185,01 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 2 422,06 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
20,86 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на "КОГРИЙН" ООД към 31.12.2017 г. представлява начислена
и неплатена главница в размер на общо 4 844,13 лева и лихва за просрочие в размер на
общо 205,87 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 844,13 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).
С писмо на КЕВР изх. № Ф-14-68-6 от 20.06.2017 г. и известие за доставяне № R PS
1040 06YFK6 V, удостоверяващо получаване на 03.07.2017 г., "КОГРИЙН" ООД е
уведомен за дължимите от него суми и е поканен да ги погаси.
Към настоящия момент задълженията на "КОГРИЙН" ООД към КЕВР за издадената
му Лицензия № Л-385-03 от 25.06.2012 г. за извършване на дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия” за срок от 15 години не са заплатени.
Изказвания по т.2:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на "КОГРИЙН" ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 844,13 лева (четири хиляди
осемстотин четиридесет и четири лева и тринадесет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 422,07 лева;
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 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 422,06 лева;
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 205,87 лева (двеста
и пет лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи:
 185,01 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 2 422,07 лева, за
периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 20,86 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 2 422,06 лева, за
периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 844,13 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);
2. "КОГРИЙН" ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-56 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „НЕКСТ ПАУЪР” ООД.
„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
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
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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, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 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).
Задълженията на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на дейността „производство на топлинна и
електрическа енергия“ за срок от 20 години не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.3:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, както следва:
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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).
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2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-57 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от “РУЖИЦА УИНД” ЕООД.
“РУЖИЦА УИНД” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за
дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 (двадесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията; размерът на частта от годишната
такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50
000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно
утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “РУЖИЦА УИНД” ЕООД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма заложени стойности на инвестиции по условията на
лицензията, 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-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, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от “РУЖИЦА УИНД” ЕООД, с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “РУЖИЦА УИНД” 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
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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 “РУЖИЦА УИНД” 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).
С писмо на КЕВР изх. № Ф-13-159-1 от 24.04.2017 г. и известие за доставяне № R PS
1040 06HANC I, удостоверяващо уведомяване на 26.04.2017 г., „РУЖИЦА УИНД“ ЕООД
е уведомен за дължимите от него суми и е поканен да ги погаси.
Към настоящия момент задълженията на “РУЖИЦА УИНД” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-353-01 от 21.02.2011 г. за дейността „производство на
електрическа енергия” за срок от 25 години не са заплатени.
Изказвания по т.4:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “РУЖИЦА УИНД” ЕООД, както следва:
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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).
2. “РУЖИЦА УИНД” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
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Харитонова - за и Валентин Петков - за), от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-58 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „ТЕЦ СВИЩОВ” АД.
“ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е титуляр на Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, считано от 09.02.2016 г. “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е преименувано на „ТЕЦ
СВИЩОВ“ АД. С Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. се изменя лицензия № Л-122-03
от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“
издадена на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, е титуляр и
на Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД годишната такса за 2017 г. е изчислена както следва:
 за Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. е отчетено, че дружеството има приходи
от лицензионна дейност за предходната година в размер на 3 595 972,53 лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2017 г. е в размер на 3 977,78 лева и е
получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от
1 977,78 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност/;
 за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. е отчетено, че дружеството има приходи
от лицензионна дейност за предходната година в размер на 72 249 лева. Дължимата
годишна лицензионна такса за 2017 г. е в размер на 2 039,74 лева и е получена като
към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 39,74 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, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
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следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. по Лицензия № Л-122-03 от
23.04.2003 г. в размер на 1 988,89 лева, дължима към 31.03.2017 г. върху която сума е
начислена лихва за просрочие в размер на 151,92 лева, за периода от 01.04.2017 г. до
31.12.2017 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. по Лицензия № Л-417-15 от
21.10.2013 г. в размер на 1 019,87 лева, дължима към 31.03.2017 г. върху която сума е
начислена лихва за просрочие в размер на 77,91 лева, за периода от 01.04.2017 г. до
31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. по Лицензия № Л-122-03 от
23.04.2003 г. в размер на 1 988,89 лева, дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е
начислена лихва за просрочие в размер на 17,13 лева, за периода от 01.12.2017 г. до
31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. по Лицензия № Л-417-15 от
21.10.2013 г. в размер на 1 019,87 лева, дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е
начислена лихва за просрочие в размер на 8,78 лева, за периода от 01.12.2017 г. до
31.12.2017 г.
Общото задължение на “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 6 017,52 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 255,74 лева. Върху неплатената главница в размер на 6 017,52 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).
С писмо на КЕВР изх. № Ф-14-38-8 от 20.06.2017 г. и известие за доставяне № R PS
1040 06PXPZ 2, удостоверяващо получаване на 22.06.2017 г., "ТЕЦ СВИЩОВ" АД е
уведомен за дължимите от него суми и е поканен да ги погаси. Към настоящия момент
задълженията на “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД към КЕВР за издадените му Лицензия № Л-122-03
от 23.04.2003 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия” и Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години не са
заплатени.
Изказвания по т.5:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 6 017,52 лева (шест хиляди
и седемнадесет лева и петдесет и две стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 988,89 лева по Лицензия
№ Л-122-03 от 23.04.2003 г.;
 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 019,87 лева по Лицензия
№ Л-417-15 от 21.10.2013 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 988,89 лева по Лицензия
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№ Л-122-03 от 23.04.2003 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 019,87 лева по Лицензия
№ Л-417-15 от 21.10.2013 г.;
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 255,74 лева
(двеста петдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки), представляващи:
 151,92 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 988,89 лева, за
периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 77,91 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 019,87 лева, за
периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 17,13 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 988,89 лева, за
периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.;
 8,78 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 019,87 лева, за
периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 017,52 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);
2. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-59 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „Топлофикация Петрич” ЕАД.
„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от
20 (двадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
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).
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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, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „Топлофикация Петрич“ ЕАД с посочен размер
на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
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).
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. 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.6:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, както следва:
1.1.Начислена и неплатена главница в размер на 3 958,17 лева (три хиляди
петстотин 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;
1.2. 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.;
14

 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.
1.3. 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);
2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-60 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД.
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години. С Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е
продължен срокът на издадената на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Лицензия № Л-094-01 от
21.02.2001 г. с по 5 (пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
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, приложена към
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настоящия доклад, за дължимите суми от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 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).
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.7:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, както следва:
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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).
2. “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
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Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-61 от 01.02.2018 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни
такси и лихви, дължими от „ВИДАХИМ” АД.
“ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за
извършване на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от
10 години. С Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока на
лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия” с 10 (десет години), считано от датата на изтичане срока на
лицензията, при условията на издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и
Комплексно разрешително № 392-НО/2010 г.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 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-438 от 11.07.2017 г. от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВИДАХИМ“ АД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 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 “ВИДАХИМ” 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
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дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Задълженията на “ВИДАХИМ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-11603 от 27.11.2002 г. за извършване на дейността “производство на електрическа и топлинна
енергия" не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.8:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ВИДАХИМ“ АД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 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.
1.2. 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.
1.3. 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).
2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-62 от 01.02.2018 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН”
ЕООД.
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С решение по т. 5 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 „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД с размер на
главницата от 4 176,84 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 146,19 лева.
Върху неплатената главница от 4 176,84 лева, считано от 05.12.2017 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-203-5 от
15.12.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06WX06 R, удостоверяващо уведомяване
на 21.12.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения
по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 03.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД в размер на общо 4 323,03 лева с вписано основание:
„лицензионна такса за 2017 и лихва; главница-4176,84 лихва-146,19 лв.“. В резултат на
това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 274 от 12.12.2017 г. върху
неплатената главница от 4 176,84 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 34,81
лева, за периода от 05.12.2017 г. до 03.01.2018 г. (дата на плащане от дружеството). За
дължимата лихва за просрочие в размер на 34,81 лева „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“
ЕООД е уведомен по факс на 17.01.2018 г. от КЕВР.
На 18.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД в размер на 34,81 лева и вписано основание: остатък неплатена
лихва към 03.01.2018 г., с което дружеството напълно погаси дължимите суми по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.9:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - 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 разгледа доклад с вх. № О-Дк-63 от 01.02.2018 г. относно
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прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД.
С решение по т. 6 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 „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД с размер на главницата
от 45 926,20 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 607,42 лева. Върху
неплатената главница от 45 926,20 лева, считано от 05.12.2017 г., се дължи законна лихва
за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-64-13 от
15.12.2017 г. и известие за доставяне R PS 1040 06WX07 S, удостоверяващо уведомяване
на 21.12.2017 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения
по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 08.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ“ ЕООД в размер на общо 47 533.62 лева с вписано основание: „лицензионна
такса за 2017 и лихва; главница-45926,20 лихва-1607,42 лв.“. В резултат на това плащане и
съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 274 от 12.12.2017 г. върху неплатената
главница от 45 926,20 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 446,51 лева, за
периода от 05.12.2017 г. до 08.01.2018 г. (дата на плащане от дружеството). За дължимата
лихва за просрочие в размер на 446,51 лева „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е уведомен по
факс на 17.01.2018 г. от КЕВР.
На 18.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ“ ЕООД в размер на 446,51 лева и вписано основание: остатък неплатена лихва
към 08.01.2018 г., с което дружеството напълно погаси дължимите суми по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка към
настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.10:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - за), от които четири гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със
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стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-64 от 01.02.2018 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от такса
„В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА"
ЕООД.
С решение по т. 6 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 „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД с размер на
главницата от 9 775,01 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 460,36 лева.
Върху неплатената главница в размер на 9 775,01 лева, считано от 01.01.2018 г. се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-70-2 от
25.01.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по
начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 26.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД в размер на 4 887.51 лева. В резултат на това плащане
и съгласно т.1.3 от решение по т. 11 от протокол № 11 от 23.01.2018 г. на КЕВР, върху
неплатената главница от 9 775,01 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 70,60
лева за периода от 01.01.2018 г. до 26.01.2018 г. (датата на плащане от дружеството).
Общото задължение на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД към 26.01.2018 г. по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане, представлява
неплатена главница в размер на 4 887,50 лева и начислени и неплатени лихви за просрочие
в размер на общо 530,96 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 887,50 лева,
считано от 27.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР. На 26.01.2018 г. „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД
е уведомен по факс за дължимите от него суми.
На 29.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД в размер на общо 5 423,90 лева с посочено основание:
„главница 4 887,50, лихва 536,40 лв. променлива част – 3-та вноска“. В резултат на това
плащане върху неплатената главница от 4 887,50 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 4,07 лева за периода от 27.01.2018 г. до 29.01.2018 г. (датата на плащане от
дружеството).
След направените плащания към 29.01.2018 г. „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД
има надплатена лихва за просрочие в размер на 1,37 лева, която сума ще бъде приспадната
от задълженията на дружеството за 2018 г.
Видно от справка, приложена към настоящия доклад, „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА”
ЕООД заплати напълно своите задължения по откритата процедура за установяване на
публично държавно вземане.
Изказвания по т.11:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
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1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД
2. „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за и Валентин Петков - за), от които един глас (В. Петков) на член на
Комисията със стаж във В и К сектора.
Д. Кочков влезе в зала 4.
По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-65 от 01.02.2018 г. относно
Прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от такса
„В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД.
С решение по т. 9 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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН” ООД с размер на главницата от 22 286,41 лева и начислени лихви за просрочие
в размер на общо 1 380,52 лева. Върху неплатената главница в размер на 22 286,41 лева,
считано от 01.01.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е уведомен с писмо изх. №
Ф-17-26-2 от 25.01.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07D7HX R,
удостоверяващ уведомяване на 26.01.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за даване
на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни
задълженията си доброволно.
На 26.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД в размер на 23 666,93 лева и
вписано основание: „такса ВиК регулиране 22 286,41 и лихва 1 380,52“. В резултат на това
плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 9 от протокол № 11 от 23.01.2018 г. на КЕВР,
върху неплатената главница от 22 286,41 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
160,96 лева за периода от 01.01.2018 г. до 26.01.2018 г. (датата на плащане от
дружеството).
Общото задължение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН”
ООД към 26.01.2018 г. по откритата процедура за установяване на публично държавно
вземане, представлява лихва за просрочие в размер на 160,96 лева. На 29.01.2018 г.
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД е уведомен по факс за
дължимите от него суми.
На 30.01.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД в размер на 160,96 лева, с
което дружеството напълно погаси дължимите суми по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (приложена справка към настоящия доклад
за начислени и платени суми).
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Изказвания по т.12:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД.
2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено
за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова- за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - за), от които два гласа (В.
Петков и Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД.
2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по
т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.2. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
"КОГРИЙН" ООД.
2. "КОГРИЙН" ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му
бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок
да изпълни задължението си доброволно.
По т.3. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД.
2. „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия
срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.4. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“РУЖИЦА УИНД” ЕООД.
2. “РУЖИЦА УИНД” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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По т.5. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
2. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му
бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок
да изпълни задължението си доброволно.
По т.6. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Топлофикация Петрич“ ЕАД.
2. „Топлофикация Петрич“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1,
като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в
същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.7. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение “ТЕЦ
– Бобов дол“ ЕАД.
2. “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като
му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия
срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.8. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ВИДАХИМ“ АД.
2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде
даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да
изпълни задължението си доброволно.
По т.9. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.10. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.11. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД.
2. „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.12. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД.
2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД да бъде уведомено за
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане.
Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-54 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „КОНСОРЦИУМ ТРАЯН ГАЗ“ АД.
2. Доклад с вх. № О-Дк-55 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „КОГРИЙН“ ООД.
3. Доклад с вх. № О-Дк-56 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД.
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4. Доклад с вх. № О-Дк-57 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РУЖИЦА УИНД“ ЕООД.
5. Доклад с вх. № О-Дк-58 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД.
6. Доклад с вх. № О-Дк-59 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“
ЕАД.
7. Доклад с вх. № О-Дк-60 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД.
8. Доклад с вх. № О-Дк-61 от 01.02.2018 г. относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ВИДАХИМ“ АД.
9. Доклад с вх. № О-Дк-62 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на производството за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД.
10. Доклад с вх. № О-Дк-63 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от
„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД.
11. Доклад с вх. № О-Дк-64 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от
„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД.
12. Доклад с вх. № О-Дк-65 от 01.02.2018 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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