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П Р О Т О К О Л 

 

№ 209 

 
София, 26.10.2016 година 

 

 

Днес, 26.10.2016 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Юлиян 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. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, 

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно 

село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

2. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, 

ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

3. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с предишно 

наименование „ПЕТРОМАКС ПАУЪР“ ЕООД, 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, 
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 Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

4. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД, ЕИК 

201402477, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, 

район Средец, ул. „Кракра“ № 18, ет. 2. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

5. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 

175271013, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, 

район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

6. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие 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. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

7. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД, ЕИК 125579467, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Търговище 7700, ул. „Никола 

Петков“ № 6, вх. А, ет. 4, ап. 8 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, район Красно 

село, ул. „Дамян Груев“ № 17-19, бл. 1, вх. 1, ет. 1.     

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

8. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно 

наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Кръстю Сарафов“ 

№ 34, ет. 2, ап. 4 и адрес за кореспонденция с НАП: област Велико Търново, община 

Свищов, гр. Свищов 5250, Западна Индустриална Зона, Административна сграда на „ТЕЦ 

Свилоза“ № 1. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

9. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. Бдин № 12, 

офис 12. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

10. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 

115744408, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, 

район Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, 

пощенски клон 3, пощенска кутия 4. 
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 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация, 

ЕИК 101670727, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Благоевград, община Гоце Делчев 2900, ул. „П. Яворов“ № 1. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ана Иванова, Надежда Иванова 

 

12. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ по отношение на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, ЕИК 831160078, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1186, район Овча купел,  

бул. „Цар Борис III“ № 136.        

 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

13. Доклад относно получено писмо-отговор от ТД на НАП гр. Велико Търново, 

ИРМ Враца, по изпратен за принудително изпълнение Акт за установяване на публично 

държавно вземане № УДВ-4 от 22.08.2005 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по 

отношение на „ХИМЕНЕРГО“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Надежда Иванова 

 

14. Доклад относно финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране 

към 30.09.2016 г. 

Докладват: Юлиян Митев, Николай Георгиев,  

Евгения Сматракалева, Анжела Димитрова 

 

 

По т.1. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 22 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № Е-Дк-206 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 22 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница 

от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на 

енергийния обект. 

 Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., Тарифата).  

 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 

06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. 

бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията). 
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 Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

 Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2015 г. на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е в размер от 2 000 лв. и е 

изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност през 

предходната година и няма инвестиции по условията на лицензията за съответната година. 

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-206 от 06.07.2016 г. 

и е прието решение по т. 22 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "БОЛКАН ЕНЕРДЖИ" 

АД. 

 

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

както следва: 

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

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

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

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

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

Общото задължение на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2015 г. представлява 

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

размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2016 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) 

“БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.  

№ Ф-13-66-3 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LLB6 C, 

удостоверяващи уведомяване на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД не са заплатени към 

настоящия момент. 

 

Изказвания по т.1: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване изчетения от А. 

Димитрова проект на решение. 
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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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район 

Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б 

  

  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 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

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

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 

31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 

31.12.2015 г. 

 

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

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 6 от 

протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-264 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР” АД, 

установи следното: 
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С решение по т. 6 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница 

от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 години. 

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., 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). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2015 г. на “БОЛКАН СОЛАР“ АД е в размер от 2 000 лв. и е 

изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност през 

предходната година и няма инвестиции по условията на лицензията за съответната година.  

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-264 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 6 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "БОЛКАН СОЛАР" 

АД. 

 

Непогасените от “БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

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

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

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

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

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

Общото задължение на “БОЛКАН СОЛАР“ АД към 31.12.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за просрочие в 
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размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2016 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) 

“БОЛКАН СОЛАР” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.  

№ Ф-13-57-3 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV1 S, 

удостоверяващи уведомяване на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на “БОЛКАН СОЛАР” АД не са заплатени към настоящия 

момент. 

 

Изказвания по т.2: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район 

Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б 

  

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

 

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

лева, представляваща: 

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

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

 

5. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 

31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 

31.12.2015 г. 

 

6. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 
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01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 13 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-271 от 06.07.2016 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. 13 от протокол № 158 от 14.07.2016 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 1 000,00 лева и начислени лихви за просрочие 

в размер на общо 34,77 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, считано от 

01.01.2016 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-251-03/20.12.2007 г. за 

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

20 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. е изменена Лицензия № Л-251-03/20.12.2007 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 “НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2015 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.  
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След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-271 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 13 от протокол № 158 от 14.07.2016 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 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2015 г.  

На 03.07.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „НЕКСТ 

ПАУЪР“ ООД в размер на 1000,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в 

срок първа вноска от годишна такса за 2015 г. е начислена лихва за просрочие в размер на 

26,14 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 03.07.2015 г. (датата на плащане от 

дружеството). 

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

дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

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

Общото задължение на “НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към 31.12.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 34,77 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, считано от 01.01.2016 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 изх.  

№ Ф-14-46-2 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV9 0, 

удостоверяващи уведомяване на 21.07.2016 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.3: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 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 
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 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 1 000,00 (хиляда) лева, 

представляваща втора вноска от годишна такса за 2015 г.  

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 34,77 лева 

(тридесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща: 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 26,14 лева, върху неплатена първа 

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

01.04.2015 г. до 03.07.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена втора 

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

01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 14 

от протокол № 168 от 11.08.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-339 от 04.08.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” 

ЕАД, установи следното: 

 

С решение по т. 14 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница 

от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 

г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия” за срок от 25 

(двадесет и пет) години. 

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., Тарифата).  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 

06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. 

бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране 
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(КЕВР, Комисията). 

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

ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер на 2 000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му 

финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности 

съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

За „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000,00 лева. 

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-339 от 04.08.2016 

г. и е прието решение по т. 14 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ 

ПАРК" ЕАД. 

 

Непогасените от “РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

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

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

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

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

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

Общото задължение на “РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД към 31.12.2015 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 

лева, считано от 01.01.2016 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) 

“РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. 

№ Ф-13-192-2 от 23.08.2016 г. и известие за доставяне ИД PS 1040 03S6D3 3, 

удостоверяващи уведомяване на 25.08.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на “РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД не са заплатени към 

настоящия момент. 

 

Изказвания по т.4: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 
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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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД, ЕИК 201402477,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район 

Средец, ул. „Кракра“ № 18, ет. 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: 

 

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

представляваща: 

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

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

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 

31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 

31.12.2015 г. 

 

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

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 14 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-272 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, 

установи следното: 
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С решение по т. 14 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница 

от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен парк 

преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 години. 

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., 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). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2015 г. на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е в размер от 2 000 лв. и е 

изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност през 

предходната година и няма инвестиции по условията на лицензията за съответната година. 

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-272 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 14 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "СОФИЯ УИНД 

ПАРК" АД. 

 

Непогасените от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

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

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

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

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

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

Общото задължение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД към 31.12.2015 г. представлява 
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начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2016 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) 

“СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.  

№ Ф-13-58-3 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV8 Z, 

удостоверяващи уведомяване на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД не са заплатени към 

настоящия момент. 
 

Изказвания по т.5: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район 

Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б 

  

  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 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

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

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 

31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 

31.12.2015 г. 

 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 
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01.01.2016 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 пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 15 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-273 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 15 от протокол № 158 от 14.07.2016 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 87 241,81 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 9 032,54 лева. Върху неплатената 

главница от 87 241,81 лева, считано от 01.01.2016 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. 

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 продължаване срока на издадена лицензия се събира такса 3000 лв. (чл. 5, ал. 1 от 

Тарифата), като таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване 

на решението (чл. 5, ал. 2 от Тарифата). 

С Решение № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. на КЕВР, срокът на връчената на “ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа енергия“ е продължен с 5 (пет) години. Решение № И2-Л-

094 от 19.12.2014 г. е връчено на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД на 02.04.2015 г. и съгласно чл. 5, 

ал. 2 от Тарифата, таксата за продължаване на срока на издадената лицензия е в размер на 

3 000,00 лева и е дължима към 09.04.2015 г. 
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За “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 136 967 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер 

на 77 332 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 75 332 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/. 

За “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 149 531 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в размер 

на 84 241,81 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 82 241,81 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-273 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 15 от протокол № 158 от 14.07.2016 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 2014 г. в размер на 38 666,00 лева, 

дължима към 31.03.2014 г. 

На 15.10.2014 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 1 164,36 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената в срок главница от 38 666,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 

2 139,76 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 15.10.2014 г. (датата на плащане от 

дружеството). 

На 07.11.2014 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 10 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатения в срок остатък главница от 37 501,64 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 240,31 лева, за периода от 16.10.2014 г. до 07.11.2014 г. (датата на плащане от 

дружеството). 

На 25.11.2014 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 10 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатения в срок остатък главница от 27 501,64 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 137,92 лева, за периода от 08.11.2014 г. до 25.11.2014 г. (датата на плащане от 

дружеството). 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 25.11.2014 г. е неплатен остатък 

от първа вноска от годишна лицензионна такса за 2014 г. в размер на 17 501,64 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 2 517,99 лева. Върху неплатения остатък главница от 

17 501,64 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 175,54 лева, за периода от 

26.11.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 38 666,00 лева, 

дължима към 30.11.2014 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

387,82 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.  

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2014 г. е неплатена 

главница в размер на общо 56 167,64 лева и неплатени лихви за просрочие в размер на 

общо 3 081,35 лева.  

На 18.02.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 10 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 
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неплатените в срок главници в размер на общо 56 167,64 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 765,27 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 18.02.2015 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

На 25.02.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 6 646,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатените в срок главници в размер на общо 46 167,64 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 89,86 лева, за периода от 19.02.2015 г. до 25.02.2015 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

На 26.02.2015 г. по банковата сметка на КЕВР са постъпили две плащания от “ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД, а именно:  

 855,64 лева – платен остатък от първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 9 144,36 лева – частично плащане за втора вноска от годишна такса за 2014 г. 

 В резултат на това плащане върху неплатения остатък главница в размер на 

39 521,64 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 10,99 лева, за периода от 

26.02.2015 г. до 26.02.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 26.02.2015 г. е неплатена 

главница в размер на общо 29 521,64 лева и неплатени лихви за просрочие в размер на 

общо 3 947,47 лева.  

На 17.03.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 5 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената в срок остатък главница от втора вноска годишна такса за 2014 г.  в размер на 

29 521,64 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 155,96 лева, за периода от 

27.02.2015 г. до 17.03.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 17.03.2015 г. е неплатена 

главница в размер на общо 24 521,64 лева и неплатени лихви за просрочие в размер на 

общо 4 103,43 лева.  

На 19.03.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 5 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената в срок остатък главница от втора вноска годишна такса за 2014 г.  в размер на 

24 521,64 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 13,64 лева, за периода от 

18.03.2015 г. до 19.03.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 19.03.2015 г. е неплатена 

главница в размер на общо 19 521,64 лева и неплатени лихви за просрочие в размер на 

общо 4 117,07 лева.  

На 21.03.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило частично плащане от 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в размер на 5 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената в срок остатък главница от втора вноска годишна такса за 2014 г.  в размер на 

19 521,64 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 8,08 лева, за периода от 

20.03.2015 г. до 21.03.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 21.03.2015 г. е неплатен остатък 

главница от втора вноска от годишна лицензионна такса за 2014 г. в размер на 14 521,64 

лева и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 4 125,15 лева. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 42 120,91 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. 

Начислена е такса в размер на 3 000,00 лева, съгласно Решение № И2-Л-094 от 

19.12.2014 г. за продължаване срока на издадената на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД Лицензия 

№ Л-094-01 от 21.02.2001 г. с 5 (пет) години. Решение № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е 

връчено на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД на 02.04.2015 г. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Тарифата, 

таксата за продължаване на срока на издадената лицензия в размер на 3 000,00 лева е 

дължима към 09.04.2015 г. 

На 18.12.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило доплащане от “ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД на втора вноска годишна такса за 2014 г. в размер на 14 521,64 лева. 
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В резултат на това плащане са извършени следните начисления на лихви за 

просрочие: 

 Начислена е лихва за просрочие в размер на 1 098,98 лева върху неплатена в 

срок остатък от втора вноска годишна такса за 2014 г. в размер на 14 521,64 лева, за 

периода от 22.03.2015 г. до 18.12.2015 г.; 

 Начислена е лихва за просрочие в размер на 3 070,53 лева върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 42 120,91 лева, за периода от 

01.04.2015 г. до 18.12.2015 г.; 

 Начислена е лихва за просрочие в размер на 211,19 лева върху неплатена такса 

в размер на 3 000,00 лева, съгласно Решение № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. за продължаване 

срока на издадената лицензия. 

 Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 18.12.2015 г. е главница в 

размер на 45 120,91 лева и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 8 505,85 лева. 

Върху неплатената главница в размер на общо 45 120,91 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер 163,26 лева, за периода от 19.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 42 120,90 лева, 

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

363,43 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 87 241,81 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 9 032,54 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 87 241,81 

лева, считано от 01.01.2016 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 изх.  

№ Ф-14-33-4 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMVD 4, 

удостоверяващи уведомяване на 20.07.2016 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 не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.6: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

 В. Петков попита за какъв период е натрупаната сума. 

А. Димитрова отговори, че е за 2015 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 

на решение. 

 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 
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 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 лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

 

1.  Начислена и неплатена главница в размер на общо 87 241,81 лева 

(осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и един лева и осемдесет и една 

стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 42 120,91 лева; 

 Такса за продължаване срок на издадената лицензия в размер на 3 000,00 лева 

(съгласно Решение № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. на КЕВР); 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 42 120,90 лева. 

 

2.  Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 9 032,54 лева 

(девет хиляди тридесет и два лева и петдесет и четири стотинки), представляващи: 

 2 139,76 лева, начислена върху неплатена в срок първа вноска от годишна такса 

за 2014 г. в размер на 38 666,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 15.10.2014 г.; 

 240,31 лева, начислена върху неплатен остатък главница в размер на 37 501,64 

лева, за периода от 16.10.2014 г. до 07.11.2014 г.; 

 137,92 лева, начислена върху неплатен остатък главница в размер на 27 501,64 

лева, за периода от 08.11.2014 г. до 25.11.2014 г.; 

 175,54 лева, начислена върху неплатен остатък главница в размер на 17 501,64 

лева, за периода от 26.11.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 387,82 лева, начислена върху неплатена в срок втора вноска от годишна такса за 

2014 г. в размер на 38 666,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 765,27 лева, начислена върху неплатена главница от 56 167,64 лева, за периода 

от 01.01.2015 г. до 18.02.2015 г.; 

 89,86 лева, начислена върху неплатена главница от 46 167,64 лева, за периода от 

19.02.2015 г. до 25.02.2015 г.; 

 10,99 лева, начислена върху неплатена главница от 39 521,64 лева, за периода от 

26.02.2015 г. до 26.02.2015 г.; 

 155,96 лева, начислена върху неплатен остатък главница от втора вноска 

годишна такса за 2014 г. в размер на 29 521,64 лева, за периода от 27.02.2015 г. до 

17.03.2015 г.; 

 13,64 лева, начислена върху неплатен остатък главница от втора вноска 

годишна такса за 2014 г. в размер на 24 521,64 лева, за периода от 18.03.2015 г. до 

19.03.2015 г.; 

 8,08 лева, начислена върху неплатен остатък главница от втора вноска годишна 

такса за 2014 г. в размер на 19 521,64 лева, за периода от 20.03.2015 г. до 21.03.2015 г.; 

 1 098,98 лева, начислена върху неплатен остатък главница от втора вноска 
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годишна такса за 2014 г. в размер на 14 521,64 лева, за периода от 22.03.2015 г. до 

18.12.2015 г.; 

 3 070,53 лева, начислена върху неплатена главница от първа вноска годишна 

такса за 2015 г. в размер на 42 120,91 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 18.12.2015 г.; 

 211,19 лева, начислена върху такса от 3 000,00 лева за продължаване срока на 

издадената лицензия, за периода от 10.04.2015 г. до 18.12.2015 г.; 

 163,26 лева, начислена върху неплатената главница в размер на общо 45 120,91 

лева, за периода от 19.12.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 363,43 лева, начислена върху неплатената втора вноска от годишна такса за 

2015 г. в размер на 42 120,90 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

3.  Върху неплатената главница в размер на общо 87 241,81 лева, считано от 

01.01.2016 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 шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

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

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 16 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-274 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕЦ ХАСКОВО” АД, установи 

следното: 

 

С решение по т. 16 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД с размер на главницата от 12 085,00 лева и начислени 

лихви за просрочие в размер на общо 514,49 лева. Върху неплатената главница от 

12 085,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

“ТЕЦ ХАСКОВО“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за 

осъществяване на дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на 

енергийния обект за срок от 35 години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, за „ТЕЦ ХАСКОВО“ е направено вписване на промяна на правната форма, 

както следва: 

 На 10.04.2008 г. е вписано „еднолично акционерно дружество“; 

 На 12.05.2009 г. е вписано „акционерно дружество“. 

Лицензионната такса е определена 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., 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). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 

0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на 

инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, а стойността 

на инвестицията по условията на лицензията за текущата година е в размер на 50 425 

хил.лв. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в размер на 12 085,00 лева и е 

получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 10 085,00 

лева /0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията/. 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-274 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 16 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ТЕЦ ХАСКОВО" АД. 

 Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД е в открито производство по несъстоятелност, 

обявено с Решение № 87 от 22.12.2015 г. по описа на Окръжен съд - Търговище, дело № 

76/2015 г., съгласно чл. 630, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). Обявена е началната дата на 

неплатежоспособността/свръхзадлъжнеността, а именно: 31.05.2014 г.  

 С определение № 27 от 27.01.2016 г. на Търговищкия окръжен съд по т.д. № 76 по 

описа на съда за 2015 г., е назначен г-н Тошко Иванов Ставрев за синдик на “ТЕЦ 

ХАСКОВО“ АД с адрес: Република България, област Търговище, община Търговище, гр. 

Търговище, ул. „Ген. Столетов“ № 6, ап. 2. Определена е дата на встъпване на синдика, а 

именно: 28.01.2016 г., което е вписано в Търговския регистър по партидата на 

дружеството, на основание чл. 656, ал. 1 от ТЗ. 

Непогасените от “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева, 

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

462,35 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева, 

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

52,14 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Общото задължение на “ТЕЦ ХАСКОВО“ АД към 31.12.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 12 085,00 лева и лихви за просрочие в 
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размер на общо 514,49 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 12 085,00 лева, 

считано от 01.01.2016 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) съвета на 

директорите и синдика на “ТЕЦ ХАСКОВО” АД са уведомени за откриване на 

процедурата с писмо изх. № Ф-13-87-2 от 15.07.2016 г. и известия за доставяне: 

 R PS 1040 03LMVB 2, удостоверяващо уведомяване съвета на директорите на 

20.07.2016 г.  

 R PS 1040 03LMVC 3, удостоверяващо уведомяване на синдика на 20.07.2016 

г. 

като им е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В 

указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ТЕЦ ХАСКОВО” АД не са 

заплатени към настоящия момент. 
 

Изказвания по т.7: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД има адрес на управление 

в  гр. Търговище и адрес за кореспонденция в гр. София, но няма никакъв адрес в самия 

гр. Хасково. 

Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД, ЕИК 125579467, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Търговище 7700, ул. „Никола Петков“ 

№ 6, вх. А, ет. 4, ап. 8 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, район Красно 

село, ул. „Дамян Груев“ № 17-19, бл. 1, вх. 1, ет. 1  

  

 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 12 085,00 лева 

(дванадесет хиляди и осемдесет и пет лева), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева. 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 514,49 лева 

(петстотин и четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки), 

представляващи: 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 462,35 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева, за 

периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.; 
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 Начислена лихва за просрочие в размер на 52,14 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 6 042,50 лева, за 

периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 12 085,00 лева, считано от 

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 17 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-275 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕЦ СВИЩОВ” АД, с 

предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 17 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно нименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД,  

представляващо начислена и неплатена главница в размер на общо 20 839,68 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 887,19 лева. Върху неплатената главница 

в размер на общо 20 839,68 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава 

до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

годишната такса за 2015 г. за Лицензия Л-122-03 от 23.04.2003 г., е изчислена, като е 

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

които са в размер на 30 618 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е 

в размер на 18 839,68 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 16 839,68 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

 Годишната такса за 2015 г. за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013  г., е изчислена, 

като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната 

година и представлява само постоянната компонента 2 000 лева. 

 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-275 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 17 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ТЕЦ СВИЩОВ" АД. 

 

Непогасените от “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА” 

АД, задължения към КЕВР по издадените му два броя лицензии, са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 10 419,84 лева, 

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

797,28 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 10 419,84 лева, 

дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

89,91 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на “ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ 

СВИЛОЗА” АД, към 31.12.2015 г. представлява начислени и неплатени главници в размер 

на общо 20 839,68 лева и лихви за просрочие в размер на общо 887,19 лева. Върху 

неплатената главница от общо 20 839,68 лева, считано от 01.01.2016 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 СВИЩОВ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх.  

№ Ф-14-38-7 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LLBB H, 

удостоверяващи уведомяване на 20.07.2016 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 СВИЩОВ” 

АД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.8: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 
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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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И : 

 
 Издава по отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, ул. 

„Кръстю Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4 и адрес за кореспонденция с НАП: област 

Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, Западна Индустриална Зона, 

Административна сграда на „ТЕЦ Свилоза“ № 1 

 

 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 20 839,68 лева (двадесет 

хиляди осемстотин тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 10 419,84 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 10 419,84 лева. 

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 887,19 лева 

(осемстотин осемдесет и седем лева и деветнадесет стотинки), 

представляваща: 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 797,28 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 10 419,84 лева, за 

периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 89,91 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 10 419,84 лева, за 

периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 20 839,68 лева, считано от 

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 19 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-277 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВИДАХИМ” АД, установи 

следното: 

 

С решение по т. 19 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВИДАХИМ“ АД с размер на главницата от 26 991,89 лева и начислени 

лихви за просрочие в размер на общо 232,90 лева. Върху неплатената главница от 

26 991,89 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 “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 (ДКЕВР) 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 2015 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 94 516 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в размер 

на 53 983,78 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 51 983,78 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-277 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 19 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ВИДАХИМ" АД. 

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

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 26 991,89 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. 

На 17.04.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ВИДАХИМ“ 

АД в размер на 11 348,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в срок 
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главница от 26 991,89 лева, е начислена лихва за просрочие в размер на 127,59 лева, за 

периода от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

На 08.06.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ВИДАХИМ“ 

АД в размер на: главница от 15 643,89 лева и лихва за просрочие в размер на 127,59 лева. 

В резултат на това плащане, върху неплатената в срок остатък главница от първа вноска за 

2015 г. в размер на 15 643,89 лева, е начислена лихва за просрочие в размер на 226,19 лева, 

за периода от 18.04.2015 г. до 08.06.2015 г. (датата на плащане от дружеството). 

На 12.06.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ВИДАХИМ“ 

АД в размер на 226,19 лева, представляващо лихва за просрочие.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 26 991,89 лева, 

дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

232,90 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на “ВИДАХИМ” АД към 31.12.2015 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на 26 991,89 лева и лихва за просрочие в размер на 232,90 

лева. Върху неплатената главница от втора вноска годишна такса за 2015 г. в размер на 

26 991,89 лева, считано от 01.01.2016 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) 

“ВИДАХИМ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-14-35-17 от 

15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LLB9 F, удостоверяващи уведомяване 

на 21.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“ВИДАХИМ” АД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.9: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. Бдин № 12, офис 12  

 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 26 991,89 лева (двадесет и 

шест хиляди деветстотин деветдесет и един лева и осемдесет и девет  

стотинки), представляваща втора вноска от годишна такса за 2015 г. 

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 232,90 лева  

(двеста тридесет и два лева и деветдесет стотинки), представляваща начислена 

лихва за просрочие за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 26 991,89 лева. 
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3. Върху неплатената главница в размер на 26 991,89 лева, считано от 

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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. 21 

от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-279 от 06.07.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД” 

ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 21 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, представляващо начислени и неплатени 

главници в размер на общо 4 282,93 лева и начислени лихви за просрочие в размер на 

общо 182,34 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 4 282,93 лева, считано от 

01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР. 

 “ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. 

за извършване на дейността "производство на  електрическа и топлинна енергия" и на 

Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за извършване на дейността "пренос на топлинна 

енергия" за срок от 15 години. 

 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). 

 Лицензионните такси, дължими от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, 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).  

 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 "ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД" ЕООД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е 

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

които са в размер на 514 хил. лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2015 г. е в размер на 4 282,93 лева и е получена като към постоянната компонента 

по 2 000 лева за всяка лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 282,93 лева /0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 
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След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-279 от 06.07.2016 

г. и е прието решение по т. 21 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД" ЕООД. 

 

Непогасените от “ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 141,47 лева, 

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

163,86 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 2 141,46 лева, 

дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

18,48 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на “ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 31.12.2015 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 282,93 лева и лихва за 

просрочие в размер на общо 182,34 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

4 282,93 лева, считано от 01.01.2016 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 направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията, седалището и адресът на управление на “ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е: гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за 

откриване на процедурата на “ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е изпратено писмо на 

КЕВР с изх. № Ф-14-56-4 от 15.07.2016 г. на адреса на управление. С него дружеството е 

поканено в 7 (седем) дневен срок от получаването му, да направи обяснения и възражения 

по начислените суми и е приканено в същия срок да изпълни задълженията си 

доброволно. 

Писмо изх. № Ф-14-56-4 от 15.07.2016 г. на КЕВР е изпратено до “ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 

03LLB7 D, като писмото е върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители 

„Получателят се е преместил на друг адрес”. 

Със заявление за утвърждаване на цени на електрическа енергия, подадено от 

“ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД в КЕВР с вх. № Е-14-56-3 от 19.04.2016 г., дружеството е 

заявило адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, пощенски клон 3, пощенска кутия 4. 

В тази връзка, повторно чрез „Български пощи” ЕАД, писмо изх.  

№ Ф-14-56-4 от 15.07.2016 г. на КЕВР, е изпратено с известие за доставяне  

№ R PS 1040 03LLE2 B, удостоверяващо уведомяване на 01.08.2016 г. В указания  

7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми, от “ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД няма постъпило възражение. 

 

Към настоящия момент задълженията на “ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към КЕВР 

по издадените му Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и по Лицензия  

№ Л-267-05 от 26.06.2008 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“ за 

срок от 15 години не са заплатени. 

 

Изказвания по т.10: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

А. Йорданов отбеляза един алогизъм, съществуващ в закона. Неплащането на 
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лицензионна такса не е самостоятелно основание за прекратяване на лицензията. Той 

отбеляза това, защото обичайно при лицензионни разрешителни режими продължаването 

на срока, т.е. до края на лицензията, обичайно е обвързан с плащането на лицензионни 

такси. Йорданов счита, че е добре да се обърне внимание на законодателя по този въпрос. 

И. Н. Иванов обобщи, че „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД дължат над 4 500 лв. 

съгласно този проект на Акт. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на 

гласуване проекта на решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район 

Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70 и адрес за кореспонденция:  

гр. Пловдив 4003, пощенски клон 3, пощенска кутия 4 

 

 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 4 282,93 лева (четири 

хиляди двеста осемдесет и два лева и деветдесет и три стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 141,47 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 141,46 лева. 

 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 182,34 лева (сто 

осемдесет и два лева и тридесет и четири стотинки), представляваща: 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 163,86 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 141,47 лева, за периода от 

01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 18,48 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 141,46 лева, за периода от 

01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 282,93 лева, считано от 

01.01.2016 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „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.11. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6 

от протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-239 от 20.07.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АЕРОДИНАМИК” ООД – в 

ликвидация, установи следното: 

 

С решение по т. 6 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация с размер на главницата от общо 

8 568,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 558,35 лева. Върху 

неплатената главница от 8 568,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 „АЕРОДИНАМИК” ООД е титуляр на Лицензия № Л-316-01 от 14.12.2009 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на 

енергийния обект“ за срок 25 (двадесет и пет) години. 

За издадена при условията на  чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) лицензия 

се събира годишна такса, определена в Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г. съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата се събира годишна такса в размер на 2000 лв. 

плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и 

отчетна информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ, както и 0,02 на сто 

от стойността на инвестицията по условията на лицензията, ако има такава като размерът 

на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията 

не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на инвестицията за съответната година се 

определя съгласно утвърдената от Комисията инвестиционна програма на дружеството. 

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март 

и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата). 

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „АЕРОДИНАМИК” ООД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е 

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

стойността на инвестицията по условията на лицензията е 18 560 хил.лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2013 г. е в размер на 5 712,00 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000,00 лева е прибавена сумата от 3 712,00 лева /0,02 на сто 

от стойността на инвестицията по условията на лицензията/. 

За „АЕРОДИНАМИК” ООД годишната такса за 2014 г. е изчислена като е 

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

стойността на инвестицията по условията на лицензията е 18 560 хил.лева. Дължимата 

годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер на 5 712,00 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000,00 лева е прибавена сумата от 3 712,00 лева /0,02 на сто 

от стойността на инвестицията по условията на лицензията/. 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП” за размера на дължимите 

такси, дирекция “АСФИО” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена 

към настоящия доклад, за дължимата сума от „АЕРОДИНАМИК” ООД с посочен размер 

на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър към 23.04.2015 г. 

„АЕРОДИНАМИК“ ООД е с прекратена търговска дейност и в ликвидация. 
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Непогасеното от „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация задължение към КЕВР е 

формирано както следва: 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 2 856,00 лева, 

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

24,64 лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 290,29 лева за периода от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 2 856,00 лева, 

дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

218,75 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 2 856,00 лева, 

дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

24,67 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Общото задължение на „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация към 31.12.2014 г. е 

неплатена главница в размер на общо 8 568,00 лева и начислени лихви за просрочие в 

размер на общо 558,35 лева. Върху неплатената главница от 8 568,00 лева, считано от 

01.01.2015 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) 

“АЕРОДИНАМИК” ООД – в ликвидация е уведомен за откриване на процедурата с писмо 

изх. № Ф-13-123-2 от 03.09.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03993G Q, 

удостоверяващи уведомяване на 09.09.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“АЕРОДИНАМИК” ООД – в ликвидация не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.11: 

 А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация,  

ЕИК 101670727, със седалище и адрес на управление: Република България,  

област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900,  

ул. „П. Яворов“ № 1 

  

 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. Начислени главници в размер на общо 8 568,00 лева (осем хиляди петстотин 

шестдесет и осем лева), а именно: 

 - 2 856,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2013 г.; 

 - 2 856,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 
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 - 2 856,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2014 г. 

 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 558,35 лева 

(петстотин петдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки), а именно: 

- 24,64 лева, за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г., върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 2 856,00 лева; 

- 290,29 лева, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., върху неплатена върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 2 856,00 лева; 

- 218,75 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г., върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 2 856,00 лева; 

- 24,67 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г., върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 2 856,00 лева. 

 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 8 568,00 лева, считано от 

01.01.2015 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 Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.12. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 16 

от протокол № 168 от 11.08.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-336 от 04.08.2016 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Напоителни системи” ЕАД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 16 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Напоителни системи“ ЕАД с размер на главницата от 2 000,00 лева, върху 

която сума, считано от 26.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).  

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 

06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. 

бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част. 

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“Напоителни системи” ЕАД  постоянната част за 2016 г. е в размер на 2 000,00 лв. като В 

и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 066 463 лв. 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част се заплаща до 25 януари на 

съответната година. 
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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. “Напоителни системи” ЕАД  не дължат променлива част 

за 2016 г., тъй като нямат фактурирани количества питейна вода през предходната 2015 г. 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация от Главна дирекция „Водоснабдителни и 

канализационни услуги” с размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация“ 

е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. 

№ О-Дк-336 от 04.08.2016 г. и е прието решение по т. 16 от протокол № 168 от 11.08.2016 

г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане 

спрямо "Напоителни системи" ЕАД. 

 

Непогасените от “Напоителни системи” ЕАД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране” за 2016 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2016 г., върху която сума, считано от 26.01.2016 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) 

“Напоителни системи” ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-

17-77-9 от 23.08.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03S6D9 9, удостоверяващи 

уведомяване на 26.08.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и 

възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а 

задълженията на “Напоителни системи” ЕД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.12: 

А. Димитрова отбеляза, че дружеството е оператор от тази година и от тази година 

Комисията му одобрява бизнес план. На дружеството е изпратено писмо, че дължи такси, 

но “Напоителни системи” ЕАД не е върнало отговор. В резултат на това е открита 

процедурата. Димитрова прочете предложението на работната група за проект на 

решение.  

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1186, район 

Овча купел, бул. „Цар Борис III“ № 136  

  

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

 

1. Начислена и неплатена главница постоянна част от такса „В и К 
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регулиране“ за 2016 г. в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева. 

 

2. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 26.01.2016 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 дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

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

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на 

член на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад относно получено писмо-отговор от ТД на 

НАП гр. Велико Търново, ИРМ Враца, по изпратен за принудително изпълнение Акт за 

установяване на публично държавно вземане № УДВ-4 от 22.08.2005 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), понастоящем Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) по отношение на „ХИМЕНЕРГО“ ЕАД. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), понастоящем 

преименувана на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е изпратила за 

принудително събиране в Агенция за държавни вземания (АДВ), Регионална дирекция – 

гр. Видин, Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ ) № УДВ – 4 от 

22.08.2005 г. на ДКЕВР по отношение на „Хименерго“ ЕАД, Булстат/ЕИК 106547447, 

представляващ: 

 Начислена такса за 2002 г. в размер на 7 000,00 лева, дължима към 11.04.2003 г., 

върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 925,55 лева за 

периода от 12.04.2003 г. до 27.04.2004 г.; 

 Начислена 1/2 от годишна такса за 2003 г., първа вноска, в размер на 3 500,00 

лева, дължима към 11.04.2003 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 462,78 лева за периода от 12.04.2003 г. до 27.04.2004 г.; 

 Начислена 1/2 от годишна такса за 2003 г., втора вноска, в размер на 3 500,00 

лева, дължима към 31.12.2003 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 144,12 лева за периода от 01.01.2004 г. до 27.04.2004 г.; 

 Начислена 1/2 от годишна такса за 2004 г., първа вноска, в размер на 3 500,00 

лева, дължима към 31.03.2004 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 32,94 лева за периода от 01.04.2004 г. до 27.04.2004 г.; 

 Начислена лихва за просрочие върху неплатена главница от 17 500,00 лева в 

размер на 1 461,67 лева за периода от 28.04.2004 г. до 25.12.2004 г. 

 Начислена 1/2 от годишна такса за 2004 г. втора вноска в размер на 2 811,48 лева, 

изчислена пропорционално до датата на прекратяване на лицензията; дължима 

към 25.12.2004 г. 

С писмо изх. № 41283/2004/000017 от 05.07.2006 г. на АДВ – Регионална дирекция – 

Видин, Изнесено работно място (ИРМ) – гр. Враца, във връзка с възобновено 

производство по несъстоятелност и образувано изпълнително дело № 41283/2004 г. срещу 

„Хименерго“ ЕАД – Враца, Комисията е уведомена, че АУПДВ № УДВ-4 от 22.08.2005 г. 

е изпратен до АДВ, дирекция „Търговска несъстоятелност“, за предявяване пред съда.  

С писмо изх. № ВД-27-00-5 от 19.02.2009 г. на АДВ, Регионална дирекция – гр. 

Видин към наш вх. № Ф-12-00-242 от 23.02.2009 г., Комисията е уведомена, че  

неплатежоспособността на дружеството-длъжник е обявена с решение от 26.01.2005 г., с 

начална дата 01.01.2002 г. По делото няма постъпили суми. Причина за 

неудовлетворяване на вземанията е висящо производство по отменителен иск с правно 

основание чл. 646 от Търговския закон (ТЗ), при уважаването на който ще се стигне до 
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връщане на търговското предприятие на „Хименерго“ ЕАД в масата на несъстоятелността. 

Във връзка с извършени промени в законодателството до 31.12.2009 г. 

принудителното събиране се извършва чрез АДВ, а от 01.01.2010 г. – чрез компетентната 

териториална структура на Националната агенция по приходите (ТД на НАП). 

С писмо изх. № 20-05-7#1 от 16.02.2015 г. на ТД на НАП гр. Велико Търново, ИРМ – 

Враца към наш вх. № Ф-12-00-242 от 19.02.20015 г., Комисията е уведомена, че за 

събиране на АУПДВ № УДВ-4 от 22.08.2005 г. на ДКЕВР срещу „Хименерго“ ЕАД – в 

несъстоятелност е образувано изпълнително дело под № 41283/2004 г. за неплатени 

публични вземания в ТД на НАП гр. Велико Търново, офис Враца. По делото няма 

постъпили суми. Причина за неудовлетворяване на вземанията на Комисията е това, че в 

производството по несъстоятелност не е извършвано разпределение на суми между 

кредиторите поради липса на маса на несъстоятелността и възможност за нейното 

осребряване. Воденият отменителен иск е отхвърлен и решението е влязло в сила, което е 

довело до спиране на производството по несъстоятелност на основание чл. 632, ал. 5 от 

ТЗ, с Решение от 20.08.2014 г., за срок от една година. 

С писмо изх. № 20-05-7#3 от 30.10.2015 г. на ТД на НАП гр. Велико Търново, ИРМ – 

Враца към наш вх. № Ф-14-27А-1 от 03.11.2015 г., Комисията отново е уведомена, че в 

хода на изпълнителното производство дължимите суми не са погасени и същите са 

предявени за събиране в откритото срещу длъжника производство по несъстоятелност. По 

делото няма постъпили суми. С Решение № 400 от 02.09.2015 г. на Врачански окръжен 

съд /влязло в сила на 11.09.2015 г./, на основание чл. 632, ал. 4 от ТЗ производството по 

несъстоятелност е прекратено и е постановено заличаване на дружеството от Търговския 

регистър. С Разпореждане № 41283/2004/000052 от 29.10.2015 г. за прекратяване на 

производството по принудително изпълнение на основание чл. 225, ал. 1, т. 7, във връзка с 

чл. 168, т. 7 от ДОПК, производството по принудително изпълнение е прекратено. 

Видно от посоченото Разпореждане № 41283/2004/000052 от 29.10.2015 г. 

актуалният размер на публичното вземане на Комисията от „Хименерго в 

несъстоятелност“ ЕАД представлява: 

 главници в размер на общо 20 311,48 лева и  

 лихви за просрочие в размер на общо 28 538,10 лева. 

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 163, ал. 1 от ДОПК публичните вземания се 

събират по реда на ДОПК, освен ако в закон е предвидено друго. Публичните вземания се 

събират от публичните изпълнители при НАП, освен ако в закон е предвидено друго 

(чл. 163, ал. 3 от ДОПК). 

По силата на изричната разпоредба на чл. 168, т. 7 от ДОПК, публично вземане се 

погасява при заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по 

ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение. 

Съгласно чл. 225, ал. 1 производството по принудително изпълнение на публичните 

вземания се прекратява с разпореждане на публичния изпълнител. На това основание 

публичният изпълнител г-жа Татяна Янчева Петкова от ТД на НАП Велико Търново, офис 

Враца, е издала Разпореждане № 41283/2004/000052 от 29.10.2015 г. за прекратяване на 

производството по принудително изпълнение. Съгласно справка от 11.11.2015 г. по 

актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по вписванията, „Хименерго в 

несъстоятелност“ ЕАД е „Заличен търговец“. 

Видно от горното, КЕВР е предприела предвидените от закона способи за събиране 

на публичното държавно вземане по АУПДВ № УДВ – 4 от 22.08.2005 г. В хода на 

принудителното събиране от ТД на НАП дружеството-длъжник е обявено в 

несъстоятелност и е заличено. Със заличаването на търговеца от Търговския регистър на 

основание чл. 168, т. 7 от ДОПК вземането на КЕВР е погасено. 

Отделно от изложеното до тук и в резултат на извършен анализ на публичните 

държавни вземания, установени с АУПДВ № УДВ-4 от 22.08.2005 г. (начислени дължими 

такси, дължими от 11.04.2003 г. до 25.11.2004 г. вкл.), се констатира, че към 01.01.2015 г. е 
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изтекъл абсолютният 10-годишен давностен срок. По силата на чл. 171, ал. 2 от ДОПК с 

изтичането на 10-годишния давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща 

годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички 

публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в 

случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по 

искане на длъжника. Разпоредбата на чл. 173, ал. 2 от ДОПК предвижда вземанията да се 

отписват служебно с изтичане на срока по чл. 171, ал. 2 от ДОПК.  

 

Изказвания по т.13: 

 Докладва А. Димитрова. В годините АДВ е уведомила Комисията кога е настъпила 

неплатежоспособността. Началната дата е 01.01.2002 г. По делото не е имало постъпили 

суми, имуществото е разпродавано. Тъй като Комисията (като държавни такси) се нарежда 

на едно от последните места, за КЕВР не е останала някаква маса, която да обезпечи 

вземанията. С Решение № 400 от 2015 г. на Врачански окръжен съд производството по 

несъстоятелност е прекратено и е постановено заличаване на дружеството от Търговския 

регистър. Публичният изпълнител е издал Разпореждане от 29.10.2015 г. за прекратяване 

на производството по принудително събиране на основание чл. 225, ал. 1, т.7 във връзка с 

чл. 168, т. 7 от ДОПК. Съгласно това публичното вземане се погасява при заличаване на 

юридическото лице след прекратяване на производството по ликвидация, освен ако други 

лица отговарят за публичното задължение. Такива лица не е имало. Съгласно чл. 225, ал. 1 

производството се прекратява, съгласно справка по актуално състояние в Търговския 

регистър „Хименерго“ ЕАД – в несъстоятелност е заличен търговец. КЕВР е получила 

писмо за последните изменения в ДОПК, където с новата разпоредба на чл.173, ал.2 от 

ДОПК се регламентира служебен ред за отписване на публичните вземания с изтичане на 

срока по чл.171, ал.2 от ДОПК. Това е абсолютният десетгодишен давностен срок. За 

целта НАП ще започнат поетапно да изпращат разпореждания за прекратяване на 

основание разпоредбите на ДОПК. От друга страна те предоставят на Комисията 

възможността сама да направи ревизия на подобни вземания и да ги отпише служебно. 

А. Димитрова прочете предложения от работната група проект на решение. 

И. Н. Иванов подчерта, че случаят е по-различен от предходните. Той е описан 

подробно от А. Димитрова и съгласно нормативната база КЕВР е в ситуация, в която 

трябва да се вземе решение за отписване на задълженията. Иванов установи, че няма 

изказвания и подложи проекта на решение на гласуване. 

 

 

Предвид гореизложеното на основание чл. 173, ал. 2, във връзка с чл. 171, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и с оглед издаденото от публичен 

изпълнител на ТД на НАП Велико Търново – ИРМ Враца Разпореждане № 

41283/2004/000052 от 29.10.2015 г. за прекратяване на производството по принудително 

изпълнение, съгласно чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 168, т. 7 от ДОПК, КЕВР  

 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема доклада на работната група. 

2. Отдел „Финансово-стопанска дейност“, дирекция „Обща администрация“, да 

предприеме действия по извършване на счетоводни операции за отписване от годишния 

финансов отчет на КЕВР за 2016 г. на актуалния размер на публичните вземания от 

лицензионни такси и лихви за просрочие съгласно Акт за установяване на публично 

държавно вземане № УДВ-4 от 22.08.2005 г. на ДКЕВР, както следва: 

  Годишна такса за 2002 г., главница: 7 000,00 лв., лихва: 10 427,81 лв.; 

  1/2 такса за 2003 г. 1-ва вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва: 5 213,90 лв.; 

  1/2 такса за 2003 г. 2-ра вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва: 4 889,07 лв.; 
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  1/2 годишна такса за 2004 г. 1-ва вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва:  

4 440,42 лв.; 

  1/2 годишна такса за 2004 г. 2-ра вноска, главница: 2 811,48 лв., лихва:  

3 566,90 лв. 

3. Отдел „Финансово-стопанска дейност“, дирекция „Обща администрация“, 

да предприеме действия по извършване на счетоводни операции за отписване от 

годишния финансов отчет на КЕВР за 2016 г. на начислената провизия за несъбираемост 

за публично вземане в размер на 48 849,58 лева. 

 

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

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

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

По т.14. Комисията разгледа доклад относно финансов отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.09.2016 г. 

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. е утвърден бюджетът 

на Комисия за енергийно и водно регулиране, както следва: 

 приходи     –  11 405,0 хил.лв. 

 разходи    –    4 919,1 хил.лв. 

 бюджетно салдо (излишък)  –    6 485,9 хил.лв. 

 

През периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. са извършени промени по бюджета на 

Комисият,а съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ), в т.ч.: 

 три вътрешно-компенсирани промени, с които не се променя общия размер на 

приходите, разходите и бюджетно салдо  

 промяна в посока на увеличение на разходите, съгласно ПМС № 169 от 11.07.2016 

г., в резултат на което са одобрени допълнителни разходи за персонал в размер на 

116 500  лв.  

След отразяване на извършените промени по план, бюджетът на КЕВР, е  както следва: 

 приходи     –  11 405,0 хил.лв. 

 разходи    –    5 035,6 хил.лв. 

 бюджетно салдо(излишък)  –    6 485,9 хил.лв. 

   

            хил.лв.  

Показатели План Отчет 

Приходи: в т.ч.: 11 405,0 12 485,6 

държавни такси 10 900,0   6 771,9 

Разходи: в т.ч.:    5035,6   3 237,9 

персонал    3757,7   2 669,2 

издръжка    1002,3      491,2 

 

Приходи 

В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), 

комисията събира такси за разглеждане на заявления, издаване на сертификати, продажба 

на документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси, такси за регистрация на 

експерти и други. Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са 

определени с Тарифи, приети с ПМС № 266 / 2004 г. (обн. ДВ бр. 89 / 12.10.2004 г., изм. 

ДВ бр. 41 / 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 / 06.02.2009 г.) и ПМС № 49 / 2006 г. (обн. ДВ. бр. 
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23 / 17.03.2006 г., попр. ДВ бр. 26 / 28.03.2006 г.).  

 

По приходен параграф 25-00 „Държавни такси” при план 10 900,0 хил.лв. към 

30.09.2016 г. са събрани приходи в размер на 6 771,9 хил.лв.  

 

По приходен параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”  при план 

500 хил.лв. са отчетени получени суми в размер на 5 777,3 хил.лв., от които събраните 

суми по влезли в сила Наказателни постановления са в размер на 5 748,4 хил.лв. 

Разпределени по дружества са, както следва: 

  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 1 840,0 хил.лв.; 

 „ЧЕЗ Електро България“ АД – 300,0 хил.лв.; 

  „ЕРП Златни пясъци“ АД – 20,0 хил.лв.; 

 „Енерго-Про Мрежи“ АД – 1 500,0 хил.лв.; 

  „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – 2 060,0 хил.лв.; 

 „Софийска вода“ АД – 20,0 хил.лв.; 

 „Топлофикация ВТ“ АД – 6,1 хил.лв.; 

 Други – 2,3 хил.лв. 

 

Към 30.09.2016 г. просрочените вземания на КЕВР са в размер на общо 2 528,7 хил.лв. 

Разпределени по сектори просрочените вземания са, както следва: 

 от топлофикационни дружества - 424,9 хил.лв.; 

 от газови дружества   - 546,3 хил.лв.; 

 от електро дружества    -        1 161,2 хил.лв.; 

 от В и К оператори   - 367,7 хил.лв. 

 наказателно постановление 

предадено за принудително  

събиране от ТД на НАП   -      28,6 хил.лв. 

 

Просрочените вземания основно се дължат на неплатени такси от енергийните дружества 

и В и К операторите, начислени съгласно двете Тарифи за таксите, които се събират от 

КЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ. В момента в КЕВР се работи усилено и се прилага утвърдената 

процедура по установяване на публичното държавно вземане (УПДВ), при спазване 

изискванията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), след което непогасените производства се предават за 

принудително събиране от компетентната ТД на НАП.  

 

От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за 

установяване на публично държавно вземане възлизат на 1 798,8 хил.лв., от които вече 

предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са вземания в размер на 

1 316,8 хил.лв. 

 

По приходната част на бюджета на КЕВР към 30.09.2016 г. са отчетени разпределени суми 

в полза на Комисията, събрани от ТД на НАП в размер на 67,3 хил.лв.  

Разходи 

Към 30.09.2016 г., при годишен план на разходите в размер на 5 035,6 хил.лв., са 

разходвани средства в размер на 3 237,9 хил.лв., което представлява 64,30 %  от разходите 

по бюджета на КЕВР. 

 

По показател „Персонал“ при годишен план 3 757,7  хил.лв.,  са разходвани средства в 

отчетна група „Бюджет“ в размер на 2 669,2  хил.лв., което представлява 71,03 % от 

бюджета по този показател. 
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За “Издръжка” при годишен план 1002,3 хил.лв., са изразходени средства, отразени в 

отчетна група „Бюджет“, в размер на 491,2  хил.лв., което представлява 49 % от бюджета 

по този показател. 

 

КЕВР е бенефициент, съгласно сключен договор № 665/18.12.2014 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, на Проект: „Въвеждане на европейски 

електроенергиен пазар в България – II фаза” по Програма BG04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 
Към 30.09.2016 г. по Проекта са отчетени общо разходи в размер на 126,1 хил.лв. в 

отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ - СЕС-ДМП.  

 

 

Изказвания по т.14: 

 Докладва Е. Сматракалева, която прочете Финансовия отчет на Комисията за 

енергийно и водно регулиране към 30.09.2016 г. 

И. Н. Иванов попита какво решение предлага работната група на Комисията. Един 

доклад трябва да завърши с предложение за проект на решение. 

Е. Сматракалева отговори, че работната група предлага на Комисията да приеме 

финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.09.2016 г., 

съгласно доклад до Председателя. 

И. Н. Иванов каза, че по отношение на разходите има 71% изпълнение. Той попита 

ще може ли до 15 декември да се доближи, ако не до 100%, то поне до близка стойност, за 

да не се случи това, което се е случило през 2015 г. В последните 15-20 дни се е наложило 

да се търсят полезни начини за разходване на оставащите средства в бюджета. Остават две 

месеца и председателят иска обективно и внимателно да бъдат разходвани средствата. 

Иванов попита ФСО има ли предвид това. 

Ю. Митев отговори, че е направен анализ на изразходваните средства до момента. 

В перо „Издръжка“ са по-назад, но това се дължи на обстоятелството, че в момента тече 

поръчка за компютри и принтери, която е доста голяма сума. Очаква се да е в рамките на 

110 – 120 хил. лв. Стартирала е процедурата за закупуване на два автомобила, където 

също са около 100 хил. лв. Трябва да се има предвид, че повечето договори за поддръжка 

са направени така, че изтичат м. ноември и декември и тогава настъпват плащанията  - по 

поддръжка на софтуери, хардуери и т.н. Основно сумите се изплащат към края на 

годината. Анализът на работната група показва, че има около 130 – 140 хил. лв., което е 

условно, защото не се знае колко ще се спести от поръчките. Предвидени са средства за 

закупуване на очила за целия персонал. Вече се изготвя доклад за разширяването на 

ползването на абонаментни карти за Комисията. Ще бъде създадена комисия, която да 

проучи по длъжностните характеристики на кои от служителите може да се даде повече. 

Предстои втори семинар, който ще бъде за цялата Комисия. Единственото перо, което е 

предвидено около 60 хил. лв. и до момента са изхарчени 1 - 2 хил. лв., е за тонери. Те се 

доставят периодично, поради обстоятелството, че домакинът няма къде да ги съхранява. 

След около месец ще бъдат закупени и средствата ще се изразходят. Митев смята, че няма 

да има проблем към края на годината да се отчете над 95% изразходване на средствата. 

И. Н. Иванов каза, че може да възникнат и допълнителни разходи. 

И. Н. Иванов каза, че е имало плащания и за юридически услуги и попита те 

изчистени ли са. 

Е. Сматракалева отговори, че нещата там са изчистени, но трябва да попитат Е. 

Маринова очакват ли се нови юридически услуги, които да се предвидят до края на 

годината. 

И. Н. Иванов попита каква сума е предвидена за семинара на цялата Комисия. 

Е. Сматракалева отговори, че миналата година сумата е била 16 – 17 хил. лв. 
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Очаква се тази година сумата да е около 20 хил. лв.  

Ю. Митев коментира, че целта е хората да са доволни, защото отзивите за 

проведения вече семинар са много положителни. Митев смята, че тази седмица ще се 

получат предложения, които ще бъдат представени на членовете на Комисията. 

Ю. Митев каза, че се предвижда организирането на новогодишно тържество 

Е. Харитонова направи предложения (без микрофон) във връзка с новогодишните 

празници и рекламните материали на КЕВР.  

И. Н. Иванов подложи на гласуване предложения проект на Финансов отчет на 

Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.09.2016 г. 

 

След изказванията, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.09.2016 г. 

 

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

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

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

 

По т.1 както следва: 

 Издава по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

 

По т.2 както следва: 

 Издава по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. 

Борово, ул. „Родопски извор“ № 42Б 

 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 „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. 

 

По т.4 както следва: 
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Издава по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД, ЕИК 201402477,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район 

Средец, ул. „Кракра“ № 18, ет. 2 

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: 

Издава по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район 

Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б 

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 „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 лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.7 както следва: 

Издава по отношение на „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД, ЕИК 125579467, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Търговище 7700, ул. „Никола Петков“ № 6, 

вх. А, ет. 4, ап. 8 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, район Красно село, ул. 

„Дамян Груев“ № 17-19, бл. 1, вх. 1, ет. 1  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.8 както следва: 

Издава по отношение на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, ЕИК 130564043,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1421, район 

Лозенец, ул. „Кръстю Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4 и адрес за кореспонденция с НАП: 

област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, Западна Индустриална Зона, 

Административна сграда на „ТЕЦ Свилоза“ № 1 

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 „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес 

на управление: Република България, гр. Видин 3700, ул. Бдин № 12, офис 12  

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 „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район 

Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, 

пощенски клон 3, пощенска кутия 4 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.11 както следва: 
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 Издава по отношение на „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в ликвидация, ЕИК 101670727, 

със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община 

Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „П. Яворов“ № 1 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.12 както следва: 

Издава по отношение на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1186, район Овча купел, 

бул. „Цар Борис III“ № 136  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

 

По т.13 както следва: 

1. Приема доклада на работната група. 

2. Отдел „Финансово-стопанска дейност“, дирекция „Обща администрация“, да 

предприеме действия по извършване на счетоводни операции за отписване от годишния 

финансов отчет на КЕВР за 2016 г. на актуалния размер на публичните вземания от 

лицензионни такси и лихви за просрочие съгласно Акт за установяване на публично 

държавно вземане № УДВ-4 от 22.08.2005 г. на ДКЕВР, както следва: 

  Годишна такса за 2002 г., главница: 7 000,00 лв., лихва: 10 427,81 лв.; 

  1/2 такса за 2003 г. 1-ва вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва: 5 213,90 лв.; 

  1/2 такса за 2003 г. 2-ра вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва: 4 889,07 лв.; 

  1/2 годишна такса за 2004 г. 1-ва вноска, главница: 3 500,00 лв., лихва: 4 

440,42 лв.; 

  1/2 годишна такса за 2004 г. 2-ра вноска, главница: 2 811,48 лв., 

лихва: 3 566,90 лв. 

3. Отдел „Финансово-стопанска дейност“, дирекция „Обща администрация“, да 

предприеме действия по извършване на счетоводни операции за отписване от годишния 

финансов отчет на КЕВР за 2016 г. на начислената провизия за несъбираемост за 

публично вземане в размер на 48 849,58 лева. 

 

 

По т.14 както следва: 

Приема Финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.09.2016 г. 

 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № УДВ-22/26.10.2016 г. - „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД. 

2. Решение на КЕВР № УДВ-23/26.10.2016 г. - „БОЛКАН СОЛАР“ АД. 

3. Решение на КЕВР № УДВ-24/26.10.2016 г. - „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. 

4. Решение на КЕВР № УДВ-25/26.10.2016 г. - „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД. 

5. Решение на КЕВР № УДВ-26/26.10.2016 г. - „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД. 

6. Решение на КЕВР № УДВ-27/26.10.2016 г. - „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

7. Решение на КЕВР № УДВ-28/26.10.2016 г. - „ТЕЦ ХАСКОВО“ АД. 

8. Решение на КЕВР № УДВ-29/26.10.2016 г. - „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД. 

9. Решение на КЕВР № УДВ-30/26.10.2016 г. - „ВИДАХИМ“ АД. 

10. Решение на КЕВР № УДВ-31/26.10.2016 г. - „ЮЛИКО – ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД. 

11. Решение на КЕВР № УДВ-32/26.10.2016 г. - „АЕРОДИНАМИК“ ООД – в 

ликвидация. 

12. Решение на КЕВР № УДВ-33/26.10.2016 г. - „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ 
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ЕАД. 

13 Доклад с вх. № О-Дк-429/20.10.2016 г. - получено писмо-отговор от ТД на НАП 

гр. Велико Търново, ИРМ Враца. 

14 Доклад с вх. № О-Дк-433/21.10.2016 г. - финансовия отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.09.2016 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

 .................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

         Р. ТОТКОВА 

.................................................     

 (В. Петков) 


