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П Р О Т О К О Л 

 

№ 33 

 
София, 23.02.2017 година 

 

 

Днес, 23.02.2017 г. от 10:35 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от Евгения Харитонова, за 

председател, съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, Ю. Митев – 

директор на дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-49 от 15.02.2017 г. и проект на решение относно одобряване 

на проекти на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД“ и на „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за 

небитови нужди”. 

 Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, 

 Юлиана Ангелова,  Йовка Велчева  

 

2. Доклад с вх. № О-Дк-129 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ 

ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

3. Доклад с вх. № О-Дк-127 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 
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4. Доклад с вх. № О-Дк-124 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

5. Доклад с вх. № О-Дк-122 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Е 3“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № О-Дк-119 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

7. Доклад с вх. № О-Дк-118 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

8. Доклад с вх. № О-Дк-116 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

9. Доклад с вх. № О-Дк-132 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

10. Доклад с вх. № О-Дк-130 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

11. Доклад с вх. № О-Дк-128 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

12. Доклад с вх. № О-Дк-126 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 
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Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № О-Дк-125 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

14. Доклад с вх. № О-Дк-123 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

15. Доклад с вх. № О-Дк-121 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

16. Доклад с вх. № О-Дк-120 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЛОНИКО“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

17. Доклад с вх. № О-Дк-117 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ОЕТ – ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

18. Доклад с вх. № О-Дк-115 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

19. Доклад с вх. № О-Дк-114 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 

20. Доклад с вх. № О-Дк-131 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Мария Божикова, Бойко Стоянов, Теодора Бельова 

 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа преписка за одобряване на Общи условия 

за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от „Топлофикация Петрич” 

ЕАД, събраните данни от проведеното на 13.07.2016 г. открито заседание, установи 



 4 

следното: 

 

С Решение № Л-435 от 27.02.2015 г., по т. 2, Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, 

Комисията) е издала на „Топлофикация Петрич” ЕАД лицензия за извършване на 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 (двадесет) 

години. 

На основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) продажбата на 

топлинна енергия между производител и пряко присъединени клиенти на топлинна 

енергия за небитови нужди се извършва на основата на писмени договори при общи 

условия, като общите условия се предлагат от производителя и се одобряват от 

Комисията. В тази връзка, „Топлофикация Петрич” ЕАД е представило за одобряване от 

КЕВР проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич“ (Общи условия), които след 

одобряването им от КЕВР да станат приложение към лицензията съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Предметът на Общите условия не попада в приложното поле на Закона за защита на 

потребителите (ЗЗП), тъй като съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП 

„потребител” по смисъла на този закон е всяко физическо лице, което придобива стоки 

или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или 

професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този 

закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, докато 

клиентите на производствената площадка на оранжерийния комплекс на „В&ВГД 

Оранжерии Петрич” ООД извършват търговска и професионална дейност. Поради тази 

причина, проектът на Общи условия не следва да се изпраща на Комисия за защита на 

потребителите. 

Извършен е подробен анализ на проекта на Общи условия и е установено, че 

заявителят като цяло го е съобразил със съответните разпоредби от ЗЕ, Наредба № 16-334 

от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването (НТ) и НЛДЕ, уреждащи продажбата на топлинна 

енергия за небитови нужди от производител на пряко присъединени клиенти на топлинна 

енергия, но са констатирани и редица несъответствия на отделни текстове от проекта със 

законовите изисквания, които са отразени в доклад № Е-Дк-200 от 29.06.2016 г. Докладът 

е разгледан и приет на закрито заседание на Комисията на 06.07.2016 г. и е публикуван на 

интернет страницата на КЕВР. 

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ КЕВР е провела открито 

заседание за разглеждане на преписката на 13.07.2016 г., на което представителят на 

дружеството е заявил, че приема констатациите и ще се съобрази с препоръките, които са 

дадени в доклада, но при анализа на представения коригиран проект на общи условия е 

установено, че не съответства напълно на указаното в доклада. 

Във връзка с изложеното с Решение № ОУ-3 от 21.07.2016 г. Комисията е дала на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД задължителни указания за изменение и допълнение на 

проекта на Общи условия и е определила срок за изпълнение до 01.10.2016 г. 

С отделно свое Решение № О-034 от 27.06.2016 г. Комисията е дала на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД задължителни указания в срок до 01.10.2016 г. да представи 

в КЕВР за одобряване Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови 

нужди. 

С писма с вх. № Е-14-71-4 от 23.11.2016 г. и № Е-14-71-12 от 22.12.2016 г. 

дружеството е представило в КЕВР преработен проект на Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД и проект на 

Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди, които са съобразени 

с указанията на Комисията и са в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, НЛДЕ, НТ. 

С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че представените от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД с писмо с вх. № Е-14-71-12 от 22.12.2016 г. коригиран 
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проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД и проект на Правила за работа с клиенти на топлинна 

енергия за небитови нужди са в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, НЛДЕ и НТ и 

осигуряват равнопоставеност между страните, поради което са налице 

предпоставките за тяхното одобряване. 

 

 Изказвания по т.1: 

 Докладва Ю. Ангелова. Със заявлението за издаване на лицензия дружеството е 

представило „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД“ и „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за 

небитови нужди”. При анализа на тези два документа се оказва, че те не отговарят изцяло 

на изискванията на наредбата и на Закона за енергетиката. На дружеството са дадени 

задължителни указания от Комисията за изменение и допълнение на проекта на Общи 

условия. Определен е и срок за изпълнение до 1-ви октомври. През месец юни е дадено и 

указание на Комисията за корекция на проекта за „Правила за работа с клиенти на 

топлинна енергия за небитови нужди”. През месеците ноември и декември дружеството е 

изпратило двата проекта, които са с отстранени всички нередности. Изпълнени са всички 

указания и работната група предлага „Общи условия за продажба на топлинна енергия за 

небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД“ и „Правила за работа с клиенти на 

топлинна енергия за небитови нужди” да бъдат приети от Комисията, тъй като са в 

съответствие с наредбата за топлоснабдяване и Закона за енергетиката.  

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания по доклада.  

 Е. Харитонова прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 

38в и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 и чл. 134, ал. 2, 

т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява представените от „Топлофикация Петрич” ЕАД с писмо вх. № Е-14-71-

12 от 22.12.2016 г. проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за 

небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД” и проект на „Правила за работа с 

клиенти на топлинна енергия за небитови нужди”. 

Одобрените „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди 

от „Топлофикация Петрич” ЕАД” представляват приложение към това решение и стават 

Приложение № 4 към лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., издадена на „Топлофикация 

Петрич” ЕАД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Одобрените „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови 

нужди” представляват приложение към това решение и стават приложение № 5 към 

лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., издадена на „Топлофикация Петрич” ЕАД за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

В заседанието по точка първа участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-129 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно 

наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД. 

 

„ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г. 

за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. С Решение № И1-Л-300 от 15.02.2010 г. се променя наименованието на 

лицензианта от „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД” ООД  на  „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, 

връчено на 26.02.2010 г. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години не са заплатени към настоящия 

момент.  
 

Изказвания по т.2: 
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Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2  Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка втора участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-127 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-231-15 от 18.06.2007 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.  

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 



 8 

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 „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2009 г. е изчислена, като е 

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

които са в размер на 61 247 хил.лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2009 г. е в 

размер на 35 686 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 33 686 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

За „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2010 г. e изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява 

постоянната компонента 2 000,00 лева.  

За „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2011 г. e изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява 

постоянната компонента 2 000,00 лева 

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите 

са станали изискуеми. 

Непогасените от „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД  задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 17 843,00 лева, 

дължима към 31.03.2009 г. На 30.03.2009 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило 

плащане от„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД в размер на 18 000,00 лева.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 17 843,00 лева, 

дължима към 30.11.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

160,67 лева, за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. 

Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2009 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 17 686,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на 160,67 лева. Върху неплатената главница в размер на 17 686,00 лева е начислена лихва 

за просрочие в размер на 1 829,04 лева за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

77,74 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,77 лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. 

Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2010 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 19 686,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 2 076,22 лева. Върху неплатената главница в размер на 19 686,00 лева е начислена 

лихва за просрочие в размер на 2 034,86 лева за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

77,91 лева за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 
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8,80 лева за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2011 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 21 686,00 лева и лихви за просрочие в размер 

на общо 4 197,79 лева. Върху неплатената главница в размер на 21 686,00 лева са 

начислени следните лихви за просрочие: 

 2 240,39 лева, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.; 

 2 204,20 лева, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 

 2 204,22 лева, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 2 202,02 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 2 205,84 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД  към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 21 686, 00 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 15 254,46 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686,00 

лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-231-15 от 18.06.2007 г. за осъществяване на дейността 

"търговия с  ел. енергия" за срок от 10 (десет) години не са заплатени. 
 

Изказвания по т.3:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“АД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 21 686,00 лева (двадесет 

и една хиляди шестстотин осемдесет и шест лева), представляващи: 
 17 686,00лева, неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2010 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2010 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2011 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2011 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 15 254,46 лева 

(петнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и четиридесет и шест 

стотинки), представляващи: 
 160,67 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода 

от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.; 

 1 829,04 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лев,а за 

периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

 77,74 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2010 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

 8,77 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2010 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

 2 034,86 лева, начислени върху неплатена главница от 19 686,00 лева, за 

периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 
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 77,91 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2011 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.; 

 8,80 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2011 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2011 г.; 

 2 240,39 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.; 

 2 204,20 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 

 2 204,22 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 2 202,02 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 2 205,84 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686, 00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да 

бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка трета участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-124 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ 

ЕООД. 

 

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-414-15 

от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с 

включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна 

балансираща група“, за срок от 10 години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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За „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД годишната такса за 2014 г. е 

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

предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

За „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД 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 лева. 

За „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД годишната такса за 2016 г. е 

изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за 

предходната година, които са в размер на 72 хил.лева. Дължимата годишна лицензионна 

такса за 2016 г. е в размер на 2 039,60 лева и е получена като към постоянната компонента 

2 000 лева е прибавена сумата от 39,60 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД с посочен размер на задълженията и 

датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД задължения към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2014 г., която е заплатена от дружеството на 26.03.2014 г., в срок. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

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

8,64 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

На 27.02.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ДИКС 

2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, представляващо главница в размер на 1 000,00 

лева и лихви в размер на 8,64 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

главница в размер на 1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 16,13 лева 

за периода от 01.01.2015 г. до 27.02.2015 г. 

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

дължима към 31.03.2015 г., която е заплатена от дружеството на 27.03.2015 г., в срок. 

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

дължима към 30.11.2015 г. 

На 29.03.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ДИКС 

2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, представляващо главница в размер на 1 017,22 

лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница в размер на 1 000,00 

лева е начислена лихва за просрочие в размер на 33,38 лева за периода от 01.12.2015 г. до 

29.03.2015 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 017,14 лева, 

дължима към 31.03.2016 г. 

Доначислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. (след допълнителни 

корекции от дружеството) в размер на 2,66 лева. 

Общото задължение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към 

31.03.2016 г. представлява неплатен остатък главница в размер на 1 002,58 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 49,51 лева. 

На 18.11.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ДИКС 

2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, представляващо главница в размер на 1 017,21 

лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок остатък главница в размер на 

1 002,58 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 64,64 лева за периода от 

01.04.2016 г. до 18.11.2016 г. 

Общото задължение/вземане на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към 

18.11.2016 г. представлява надвнесена главница в размер на 14,63 лева и дължима лихва за 

просрочие в размер на общо 114,15 лева. 
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 019,80 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. 

Общото задължение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към 

30.11.2016 г. представлява неплатен остатък главница в размер на 1 005,17 лева и дължима 

лихва за просрочие в размер на общо 114,15 лева. Върху неплатената главница в размер на 

1 005,17 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 8,66 лева, за периода от 

01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Във връзка с гореизложеното общото задължение на „ДИКС 2001 - 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към 31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена 

главница в размер на 1 005,17 лева и лихви за просрочие в размер на общо 122,81 лева. 

Върху неплатената главница в размер на 1 005,17 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР 

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-414-15 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с 

дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 години, не са 

заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.4:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва: 

1.1.  Начислена и неплатена главница в размер на 1 005,17 лева (хиляда и пет 

лева и седемнадесет стотинки), представляваща остатък неплатена главница от втора 

вноска от годишна такса за 2016 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 122,81 лева 

(сто двадесет и два лева и осемдесет и една стотинки), представляващи: 
 16,13 лева, начислени върху неплатена в срок главница от втора вноска годишна 

такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 27.02.2015 г.; 

 33,38 лева, начислени върху неплатена в срок главница от втора вноска от 

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

29.03.2016 г.; 

 64,64 лева, начислени върху неплатена в срок остатък главница от първа вноска 

годишна такса за 2016 г. в размер на 1 002,58 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 

18.11.2016 г.; 

 8,66 лева, начислени върху неплатена в срок остатък главница от втора вноска 

годишна такса за 2016 г. в размер на 1 005,17 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 005,17 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 
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обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението 

си доброволно. 

 

В заседанието по точка четвърта участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-122 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „Е 3“ ЕООД. 

 

„Е 3“ ЕOOД е титуляр на Лицензия № Л-244-15 от 12.09.2007 г. за осъществяване на 

дейността "търговия с електрическа енергия". 

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 “Е 3“ ЕOOД годишната такса за 2016 г. e изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява постоянната 

компонента 2 000,00 лева.  

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад. 

Непогасените от “Е 3“ ЕOOД задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 31.03.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 30.11.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 

лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на “Е 3“ ЕOOД към 31.12.2016 г. представлява начислена и 

неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху главницата от 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР. 

Задълженията на “Е 3“ ЕOOД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-244-15 от 

12.09.2007 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" не са 

заплатени към настоящия момент. 
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Изказвания по т.5:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “Е 3“ ЕOOД както следва: 

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

лева, представляваща:  

 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху втора 

неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.3.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 2. “Е 3“ ЕOOД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка пета участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията доклад с вх. № О-Дк-119 от 14.02.2017 г. относно откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и 

лихви, дължими от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД. 

 

„ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-318-15 от 18.01.2010 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 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). 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона 
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за енергетиката 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 „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД годишната такса за 2016 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 „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД към 31.12.2016 г. представлява 

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

размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано 

от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия 

№ Л-318-15 от 18.01.2010 г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа 

енергия" за срок от 10 години не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.6:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

Е. Харитонова каза на работната група да изчисли общо каква сума трябва да се 

плати на КЕВР.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
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 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2  Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка шеста участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-118 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

 „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-252-15 от 07.01.2007 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. 

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката.  

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 „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от  2 000 лева. 

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 
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начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на “ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-

252-15 от 07.01.2008 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”  

не са заплатени към настоящия момент.  

 
Изказвания по т.7:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016  г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка седма участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 
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Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.8. Комисията доклад с вх. № О-Дк-116 от 14.02.2017 г. относно откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и 

лихви, дължими от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 

„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години. 

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите 

са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-260-15 от 10.03.2008 г. за осъществяване на дейността "търговия с  ел. енергия" за срок 

от 10 (десет) години не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.8:  
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Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да 

бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка осма участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-132 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД. 

 

 „ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. 

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

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

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

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

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

За “ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и 

представлява сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция 

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

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад. 

Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията, на 02.06.2015 г. за „ЕНЕРДЖИ БРОС“ е вписана промяна на 

правната форма от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с 

ограничена отговорност“. За управител и за едноличен собственик на капитала на 

„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, считано от 02.06.2015 г., е вписан г-н Огнян Красимиров 

Милчев. 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 31.03.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 30.11.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 

лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ не са заплатени. 

 

Изказвания по т.9:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) 
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лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да 

бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка девета участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-130 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД. 

 

„ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД е титуляр на Лицензия № Л-237-15 от 06.08.2007 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия". 

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД годишната такса за 2016 г. e изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява 

постоянната компонента 2 000,00 лева.  

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад. 



 22 

 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 31.03.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2016 г., дължима към 30.11.2016 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 

лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху главницата от 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР. 

Задълженията на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-237-15 от 06.08.2008 г. за осъществяване на дейността "търговия с 

електрическа енергия" не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.10:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД както следва: 

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

лева, представляваща:  

 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), а именно: 

 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху втора 

неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.3. Върху неплатената годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, 

считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

        2. „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка десета участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 
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Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-128 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-387-15 от 

16.07.2012 г. за осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) 

години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД 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 312 000,00 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 

2014 г. е в размер на 2 171,60 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 

лева е прибавена сумата от 171,60 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ 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 4 169 000,00 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 

2015 г. е в размер на 4 292,95 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 

лева е прибавена сумата от 2 292,95 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, 

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

година, които са в размер на 162 504,73 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 

2016 г. е в размер на 2 089,38 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 

лева е прибавена сумата от 89,38 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството 

за съответната лицензионна дейност/. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от 

която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 085,80 лева, 
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дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

83,16 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 1 085,80 лева, 

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

9,38 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Общото задължение на “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.12.2014 г. 

представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2014 г. в размер на 

общо 2 171,60 лева и лихва за просрочие в размер на общо 92,54 лева.  

На 31.03.2015 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД в размер на 2 146,42 лева. В резултат на това 

плащане върху неплатената в срок главница в размер на общо 2 171,60 лева е начислена 

лихва за просрочие в размер на 54,34 лева за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г. 

Общото задължение на “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.03.2015 г. 

представлява начислена и неплатена остатък главница от годишна такса за 2014 г. в 

размер на 25,18 лева и лихва за просрочие в размер на общо 146,88 лева.  

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,68 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. 

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

СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, представляващо главница в размер на 2 171,60 лева; доплащане 

на лицензионна такса за 2015 г. първа вноска в размер на 1 000,00 лева и лихва в размер на 

92,54 лева. В резултат на това плащане са извършени следните начисления на лихва за 

просрочие върху неплатени в срок главници: 

 0,12 лева за периода от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г. върху неплатен остатък 

главница от 25,18 лева; 

 10,15 лева за периода от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г. върху неплатена в срок 

главница от първа годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,48 лева. 

Общото задължение/вземане на “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 

17.04.2015 г. представлява надвнесена главница в размер на 999,94 лева и дължима лихва 

за просрочие в размер на 64,61 лева. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 146,47 лева, 

дължима към 30.11.2015 г. 

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 30.11.2015 г. 

представлява остатък неплатена главница от втора вноска годишна такса за 2015 г. в 

размер на 1 146,53 лева и лихви за просрочие в размер на общо 64,61 лева. Върху 

неплатения остатък главница от втора вноска за 2015 г. в размер на 1 146,53 лева е 

начислена лихва в размер на 118,23 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 05.12.2016 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 044,69 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

72,28 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 5.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 044,69 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

1,45 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 5.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 05.12.2016 г. 

представлява неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 256,57 лева. Върху неплатената главница в размер на 3 235,91 лева е 

доначислена лихва за просрочие в размер на 23,37 лв., за периода от 06.12.2016 г. до 

31.12.2016 г. с цел определяне реалното задължение на дружеството към 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към 31.12.2016 г. 

представлява неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 279,94 лева. 

Задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-387-15 от 16.07.2012 г. за осъществяване на дейността "търговия с ел. 

енергия" не са заплатени към настоящия момент.  
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Изказвания по т.11:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева (три 

хиляди двеста тридесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), 

представляваща: 
 1 146,53 лева – остатък неплатена главница от втора вноска за 2015 г.; 

 1 044,69 лева – първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 044,69 лева – втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 279,94 лева 

(двеста седемдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), 

представляваща: 

 54,34 лева, начислени върху неплатена главница от 2 171,60 лева, за периода от 

01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.; 

 0,12 лева, начислени върху неплатен остатък главница от 25,18 лева, за периода 

от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.; 

 10,15 лева, начислени върху неплатена главница от 2 146,48 лева, за периода от 

01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.; 

 118,23 лева, начислени върху неплатена главница от 1 146,53 лева, за периода 

от 01.12.2015 г. до 5.12.2016 г.; 

 72,28 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от 

01.04.2016 г. до 5.12.2016 г.; 

 1,45 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от 

01.12.2016 г. до 05.12.2016 г. 

 23,37 лева, начислени върху неплатена главница от 3 235,91 лева, за периода от 

06.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 235,91 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка единадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-126 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години. С 

Решение № И1-Л-250/01.10.2012 г. на ДКЕВР е изменена/допълнена издадената на 

дружеството лицензия с включване на права и задължения, свързани с дейността 

„координатор на стандартна балансираща група”. С Решение № И2-Л-250/09.12.2013 г. на 

ДКЕВР е изменена/допълнена издадената на дружеството лицензия с включване на права 

и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

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

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

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

За „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

които са в размер на 89 116 323,09 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. 

е в размер на 51 013,98 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 49 013,98 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 1 

949,09 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

219,64 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към 31.12.2016 г. 

представлява начислена и неплатена главница от годишна такса за 2016 г. в размер на 

51 013,98 лева и лихва за просрочие в размер на 2 168,73 лева. Върху неплатената 

главница в размер на общо 51 03,98 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от 

Тарифата). 

Задълженията на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД към КЕВР за издадената му 
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Лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.12:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 51 013,98 лева (петдесет 

и една хиляди и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща: 
 първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 2 168,73 лева 

(две хиляди сто шестдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки), 

представляваща: 
 1 949,09 лева, за период от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева; 

 219,64 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху втора 

такса от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 51 013,98 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка дванадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа (Евгения Харитонова, 

Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-125 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

 „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. 

 Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 
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на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.13:  

А. Йорданов влезе в зала 4.  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

 



 29 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка тринадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.14. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-123 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД. 

 

„ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с ел. енергия“ за срок от 10 (десет) години.  

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 
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представлява постоянната компонента 2 000 лева. 

За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента 2 000 лева. 

За „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента 2 000 лева.  

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

 Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

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

279,85 лева за периода от 01.04.2014 г. до 30.12.2016 г. 

 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

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

211,90 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г. 

 Начислена е първа вноска от годишна 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 

178,23 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2016 г. 

 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 

110,635 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2016 г. 

 Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 6 000 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 865,35 лева. Върху неплатената главница от 6 000 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за осъществяване на дейността 

"търговия с  ел. енергия" за срок от 10 (десет) години не са заплатени. 
 

Изказвания по т.14:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 000,00 (шест хиляди) 

лева, представляващи: 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1.2.Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 865,35 лева 

(осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки), представляващи: 
 279,85 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 

г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2016 г.; 

 211,90 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 

г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.; 

 178,23 лева, начислени 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 31.12.2016 г.; 

 110,35 лева, начислени 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 31.12.2016 г.; 

 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 000 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка четиринадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-121 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

 „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-328-15 от 31.05.2010 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. 

 Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 

10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 
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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 „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

Задълженията на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-328-15 от 31.05.2010 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години не са заплатени към настоящия 

момент.  

 

Изказвания по т.15:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
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 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка петнадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.16. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-120 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЛОНИКО“ ЕООД. 

 

 „ЛОНИКО” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

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). 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона 

за енергетиката 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 „ЛОНИКО” ЕООД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено, че 
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дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 673 000 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер 

на 2 370,15 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 370,15 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ЛОНИКО” ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „ЛОНИКО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева, 

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

90,77 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева, 

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

10,24 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.  

Общото задължение на „ЛОНИКО” ЕООД към 31.12.2014 г. представлява начислена 

и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 101,01 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 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). 

 

Към настоящия момент задълженията на „ЛОНИКО” ЕООД към КЕВР за издадената 

му Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за осъществяване на дейността "търговия с 

електрическа енергия" за срок от 10 (десет) години не са заплатени. 

 

Изказвания по т.16:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЛОНИКО” ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева (две хиляди 

триста и седемдесет лева и петнадесет стотинки), представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 101,01 лева 

(сто и един лев и една стотинка), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 90,77 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева, за 

периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 10,24 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева, за 
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периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 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). 

2. „ЛОНИКО” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка шестнадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.17. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-117 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ОЕТ – ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ТЪРГОВЦИ“ ООД. 

 

„ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-

220-15 от 22.12.2006 г. за осъществяване на дейността „търговия с ел. енергия“. С 

Решение № И1-Л-220 от 25.06.2012 г., ДКЕВР изменя, по искане на лицензианта, 

издадената му лицензия № Л-220-15 от 22.12.2006 г., като променя седалището и адреса на 

управление на дружеството от: Република България, гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 28 

на Република България, гр. София, Район  „Витоша”, ул. „ Боянска река” № 12. 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 89 от 

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

90 от 31.10.2014 г., Тарифата) за лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

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 му финансов отчет 

за предходната година и отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 

от Закона за енергетиката. 

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 изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се 

събира такса от 3000 лева, която се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на 

връчване на решението (чл. 4 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 „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2011 г. 

е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за 

предходната година, които са в размер на 115 868 хил.лева. Дължимата годишна 

лицензионна такса за 2011 г. е в размер на 65 727 лева и е получена като към постоянната 

компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 63 727 лева /0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2012 г. 

е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за 

предходната година, които са в размер на 50 339 943,86 лева. Дължимата годишна 
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лицензионна такса за 2012 г. е в размер на 29 686,97 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 27 686,97 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2013 г. 

е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за 

предходната година, които са в размер на 17 846 955,96 лева. Дължимата годишна 

лицензионна такса за 2013 г. е в размер на 11 815,83 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 9 815,83 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2014 г. 

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

предходната година и представлява постоянната компонента 2 000 лева. 

За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2015 г. 

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

предходната година и представлява постоянната компонента 2 000 лева. 

За „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД годишната такса за 2016 г. 

е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за 

предходната година, които са в размер на 385 249,59 лева. Дължимата годишна 

лицензионна такса за 2016 г. е в размер на 2 211,89 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 211,89 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД задължения 

към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 32 863,50 лева, 

дължима към 31.03.2011 г. На 31.03.2011 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило 

плащане от „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 1 000,00 

лева. В тази връзка общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ТЪРГОВЦИ“ ООД към 31.03.2011 г. е главница в размер на 31 863,50 лева, върху която 

сума е начислена лихва за просрочие в размер на 2 482,41 лева, за периода от 01.04.2011 г. 

до 31.12.2011 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 32 863,50 лева, 

дължима към 30.11.2011 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

289,22 лева, за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.  

Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към 

31.12.2011 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 64 727,00 лева и 

лихва за просрочие в размер на 2 771,63 лева.  

На 16.03.2012 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–

ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, представляващо главница в размер на 

64 727,00 лева и лихва в размер на 2 771,63 лева. В тази връзка върху неплатената в срок 

главница от 64 727,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 1392,42 лева за 

периода от 01.01.2012 г. до 16.03.2012 г. (датата на плащане от дружеството). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 14 843,49 лева, 

дължима към 31.03.2012 г. 

Начислена е такса за изменение на лицензията на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 3 000,00 лева, съгласно Решение № И1-Л-220 от 25.06.2012 

г. на ДКЕВР и чл. 4 от Тарифата. 

На 03.07.2012 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–

ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 3 000,00 лева. В тази връзка 
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върху неплатената в срок главница от 14 843,49 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 393,16 лева за периода от 01.04.2012 г. до 03.07.2012 г. (датата на плащане от 

дружеството). 

Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към 

03.07.2012 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на 14 843,49 лева и 

лихва за просрочие в размер на 1 785,58 лева.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 14 843,48 лева, 

дължима към 30.11.2012 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 5 907,92 лева, 

дължима към 31.03.2013 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 5 907,92 лева, 

дължима към 30.11.2013 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2014 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2014 г. 

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

дължима към 31.03.2015 г. 

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

дължима към 30.11.2015 г. 

На 30.03.2016 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от „ОЕТ–

ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД в размер на 2 211,89 лева. В тази връзка 

върху неплатените в срок главници са начислени следните лихви за просрочие до датата 

на плащане от дружеството: 

 Върху 14 843,49 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2012 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 5 654,37 лева за периода от 

04.07.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 14 843,48 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2012 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 5 025,99 лева за периода от 

01.12.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 5 907,92 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2013 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 1 800,59 лева за периода от 

01.04.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 5 907,91 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 1 399,22 лева за периода от 

01.12.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 1 000,00 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2014 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 203,16 лева за периода от 01.04.2014 

г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 1 000,00 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2014 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 135,21 лева за периода от 01.12.2014 

г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 1 000,00 лева, представляваща първа вноска от годишна такса за 2015 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 101,54 лева за периода от 01.04.2015 

г. до 30.03.2016 г.; 

 Върху 1 000,00 лева, представляваща втора вноска от годишна такса за 2015 г., 

е начислена лихва за просрочие в размер на 33,66 лева за периода от 01.12.2015 г. 

до 30.03.2016 г. 

Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към 

30.03.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 43 290,91 

лева и лихва за просрочие в размер на общо 16 139,32 лева. Върху неплатената главница 

от 43 290,91 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3 320,08 лева за периода от 

31.03.2016 г. до 31.12.2016 г. 
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Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 105,95 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

84,51 лева за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 105,94 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

9,52 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД към 

31.12.2016 г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 45 502,80 

лева и лихва за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева. Върху неплатената главница 

от 45 502,80 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

С писмо на КЕВР изх. № Ф-13-129-2 от 16.12.2016 г. и обратна разписка № R PS 

1040 04IZE7 S, удостоверяващи уведомяване на 20.12.2016 г.,  „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ 

ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД е уведомен за дължимите от него лицензионни такси и 

лихви за просрочие, и е поканен да ги заплати доброволно.  

Към настоящия момент задълженията на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ТЪРГОВЦИ“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-220-15 от 22.12.2006 г.  за 

осъществяване на дейността "търговия с  ел. енергия" не са заплатени. 

 

Изказвания по т.17:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 45 502,80 лева 

(четиридесет и пет хиляди петстотин и два лева и осемдесет стотинки), 

представляващи: 
 12 631,60 лева, остатък от неплатена първа вноска от годишна такса за 

2012 г.; 

 14 843,48 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2012 г.; 

 5 907,92 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2013 г.; 

 5 907,91 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 105,95 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 105,94 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева 

(деветнадесет хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и три 

стотинки), представляващи: 
 393,16 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за 

периода от 01.04.2012 г. до 03.07.2012 г.; 

 5 654,37 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за 
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периода от 04.07.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 5 025,99 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,48 лева за 

периода от 01.12.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 1 800,59 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,92 лева за 

периода от 01.04.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 1 399,22 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,91 лева за 

периода от 01.12.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 203,16 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.04.2014 г. до 30.03.2016 г.; 

 135,21 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.12.2014 г. до 30.03.2016 г.; 

 101,54 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.04.2015 г. до 30.03.2016 г.; 

 33,66 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.12.2015 г. до 30.03.2016 г.; 

 3 320,08 лева, начислени върху неплатена главница от 43 290,91 лева за 

периода от 31.03.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 84,51 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,95 лева за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 9,52 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,94 лева за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 45 502,80 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението 

си доброволно. 

 

В заседанието по точка седемнадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.18. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-115 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД. 

 

 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013  г. за 

извършване на дейността  “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. 

 Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 

10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 
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на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите 

са станали изискуеми. 

Непогасените от „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2016 г. представлява 

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

на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № 

Л-406-15 от 18.04.2013  г. за извършване на дейността  “търговия с електрическа енергия” 

за срок от 10 (десет) години  не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.18:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 
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първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да 

бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка осемнадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.19. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-114 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ТОШЕЛ-92“ ЕООД. 

 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. 

С Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. на ДКЕВР е изменена издадената на дружеството 

лицензия с включване на права и задължения за дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”.  

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 изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се 

събира такса от 3000 лева, която се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на 

връчване на решението (чл. 4 от Тарифата). Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. на 

ДКЕВР е връчено на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД на 10.03.2015 г. 

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 „ТОШЕЛ-92“ 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 1 690 034,88 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в размер 
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на 2 929,52 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 929,52 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/. 

За „ТОШЕЛ-92“ ЕООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че 

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

размер на 2 488 629,26 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер 

на 3 368,75 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 1 368,75 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/. 

След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „ТОШЕЛ-92“ ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са 

станали изискуеми. 

Непогасените от „ТОШЕЛ-92“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Към 23.02.2015 г. задължението на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД представлява начислена 

лихва за просрочие в размер на 35,91 лева, която дружеството е заплатило на 10.06.2016 г. 

Начислена е такса за изменение/допълнение, съгласно Решение № И1-Л-334 от 

04.03.2015 г. на ДКЕВР, дължима към 17.03.2015 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева, 

дължима към 31.03.2015 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева, 

дължима към 30.11.2015 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,37 лева, 

дължима към 31.03.2016 г. 

На 10.06.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ТОШЕЛ-92“ 

ЕООД в размер на 3 000,00 лева – плащане по Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. за 

изменение/допълнение на издадената лицензия. В резултат на това плащане са начислени 

следните лихви за просрочие върху неплатените в срок главници: 

 376,37 лева, за периода от 18.03.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница от 3 

000,00 лева; 

 178,06 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница от 

1 464,76 лева; 

 78,62 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница от 

1 464,76 лева; 

 33,25 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 10.06.2016 г. върху главница от 

1 684,37 лева. 

Общото задължение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД към 10.06.2016 г. представлява 

начислени и неплатени главници в размер на общо 4 613,89 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 666,30 лева. Върху главницата в размер на 4 613,89 лева е начислена лихва 

за просрочие в размер на 261,48 лева, за периода от 11.06.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,38 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

14,50 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД към 31.12.2016 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 6 298,27 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 942,28 лева. Върху неплатената главница в размер на 6 298,27 лева, 

считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия 

Лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”  с включени права и задължения за дейностите „координатор на 
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стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” не 

са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.19:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 6 298,27 лева (шест 

хиляди двеста деветдесет и осем лева и двадесет и седем стотинки), 

представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева. 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,37 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,38 лева. 

1.2.  Начислени и неплатени лихва за просрочие в размер на общо 942,28 лева 

(деветстотин четиридесет и два лева и двадесет и осем стотинки), 

представляващи: 
 376,37 лева, за периода от 18.03.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 3 000,00 лева; 

 178,06 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 464,76 лева; 

 78,62 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 464,76 лева; 

 33,25 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 684,37 лева;  

 261,48 лева, за периода от 11.06.2016 г. до 31.12.2016 г. върху главница в размер 

на 4 613,89 лева; 

 14,50 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху главница в размер 

на 1 684,38 лева.  

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 298,27 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ТОШЕЛ-92“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка деветнадесета участват Евгения Харитонова – за 

председател (съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията 

Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 
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енергетиката. 

 

По т.20. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-131 от 14.02.2017 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. 

 

„АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г. 

за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

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

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

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

 Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

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

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

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

За „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила 

начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми 

от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която 

същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към 31.12.2016 г. 

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

просрочие в размер на общо 85,02 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 

лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-295-15 от 23.02.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години не са заплатени към настоящия 

момент.  

 

Изказвания по т.20:  

Ю. Митев прочете проекта на решение.  
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, както следва: 

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

лева, представляваща: 
 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), представляващи: 
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

В заседанието по точка двадесета участват Евгения Харитонова – за председател 

(съгласно Заповед № З-ОХ-11/09.02.2017 г.) и членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Валентин Петков, Димитър 

Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които три гласа (Евгения Харитонова, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

Е. Харитонова запита каква е общата сума, която се дължи.  

М. Божикова отговори, че общата сума, която дружествата дължат, е 175 582 лв.  

Е. Харитонова обърна внимание, че е добре да се направи списък кои дружества са 

търговци и кои производители на електрическа енергия. Комисията е лицензирала много 

търговци на електрическа енергия и чрез подобен списък ще бъдат по-добре 

контролирани, както се прави за производителите.  

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

Одобрява представените от „Топлофикация Петрич” ЕАД с писмо вх. № Е-14-71-
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12 от 22.12.2016 г. проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за 

небитови нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД” и проект на „Правила за работа с 

клиенти на топлинна енергия за небитови нужди”. 

Одобрените „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди 

от „Топлофикация Петрич” ЕАД” представляват приложение към това решение и стават 

Приложение № 4 към лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., издадена на „Топлофикация 

Петрич” ЕАД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Одобрените „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови 

нужди” представляват приложение към това решение и стават приложение № 5 към 

лицензия № Л-435-03 от 27.02.2015 г., издадена на „Топлофикация Петрич” ЕАД за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

 

По т.2 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.5  Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата 

по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ EООД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.3 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“АД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 21 686,00 лева (двадесет и 

една хиляди шестстотин осемдесет и шест лева), представляващи: 

 17 686,00лева, неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2010 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2010 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2011 г.; 

  1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2011 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 15 254,46 лева 

(петнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки), 

представляващи: 

 160,67 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лева, за периода 

от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.; 

 1 829,04 лева, начислени върху неплатена главница от 17 686,00 лев,а за 

периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

 77,74 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2010 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.; 
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 8,77 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2010 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.; 

 2 034,86 лева, начислени върху неплатена главница от 19 686,00 лева, за 

периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 

 77,91 лева, начислени върху неплатена първа годишна такса за 2011 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.; 

 8,80 лева, начислени върху неплатена втора годишна такса за 2011 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2011 г.; 

 2 240,39 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.; 

 2 204,20 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 

 2 204,22 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.; 

 2 202,02 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 2 205,84 лева, начислена върху неплатена главница в размер на 21 686,00 лева, 

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 21 686, 00 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.4 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, както следва: 

1.2.  Начислена и неплатена главница в размер на 1 005,17 лева (хиляда и пет лева и 

седемнадесет стотинки), представляваща остатък неплатена главница от втора вноска от 

годишна такса за 2016 г.  

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 122,81 лева (сто 

двадесет и два лева и осемдесет и една стотинки), представляващи: 

 16,13 лева, начислени върху неплатена в срок главница от втора вноска годишна 

такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 27.02.2015 г.; 

 33,38 лева, начислени върху неплатена в срок главница от втора вноска от 

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

29.03.2016 г.; 

 64,64 лева, начислени върху неплатена в срок остатък главница от първа вноска 

годишна такса за 2016 г. в размер на 1 002,58 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 

18.11.2016 г.; 

 8,66 лева, начислени върху неплатена в срок остатък главница от втора вноска 

годишна такса за 2016 г. в размер на 1 005,17 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 005,17 лева, считано от 01.01.2017 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

По т.5 както следва: 



 48 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “Е 3“ ЕOOД както следва: 

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

представляваща:  

 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.4. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху втора 

неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.5.  Върху неплатената годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, считано 

от 01.01.2017 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 2. “Е 3“ ЕOOД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.6 както следва: 

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

на “ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, както следва: 

 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.7 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 
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 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016  г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕЛБА ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.8 както следва: 

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

на “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.9 както следва: 

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

на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 

1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 
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По т.10 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД както следва: 

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

представляваща:  

 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

(осемдесет и пет лева и две стотинки), а именно: 

 76,41 лева, начислена за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. върху 

неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху втора 

неплатена вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.3. Върху неплатената годишна такса за 2016 г. в размер на 2 000,00 лева, считано 

от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата 

по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

        2. „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.11 както следва: 

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

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 3 235,91 лева (три хиляди 

двеста тридесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), представляваща: 

 1 146,53 лева – остатък неплатена главница от втора вноска за 2015 г.; 

 1 044,69 лева – първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 044,69 лева – втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 279,94 лева (двеста 

седемдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), представляваща: 

 54,34 лева, начислени върху неплатена главница от 2 171,60 лева, за периода от 

01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.; 

 0,12 лева, начислени върху неплатен остатък главница от 25,18 лева, за периода 

от 01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.; 

 10,15 лева, начислени върху неплатена главница от 2 146,48 лева, за периода от 

01.04.2015 г. до 17.04.2015 г.; 

 118,23 лева, начислени върху неплатена главница от 1 146,53 лева, за периода 

от 01.12.2015 г. до 5.12.2016 г.; 

 72,28 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от 

01.04.2016 г. до 5.12.2016 г.; 

 1,45 лева, начислени върху неплатена главница от 1 044,69 лева, за периода от 

01.12.2016 г. до 05.12.2016 г. 

 23,37 лева, начислени върху неплатена главница от 3 235,91 лева, за периода от 

06.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 235,91 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.12 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 
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„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 51 013,98 лева (петдесет и 

една хиляди и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 2 168,73 лева (две 

хиляди сто шестдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки), представляваща: 

 1 949,09 лева, за период от 01.04.02016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева; 

 219,64 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., начислена върху втора 

такса от годишна такса за 2016 г. в размер на 25 506,99 лева. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 51 013,98 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.13 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.14 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 6 000,00 (шест хиляди) лева, 

представляващи: 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1.2.Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 865,35 лева 

(осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки), представляващи: 
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 279,85 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 

г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2016 г.; 

 211,90 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 

г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2016 г.; 

 178,23 лева, начислени 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 31.12.2016 г.; 

 110,35 лева, начислени 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 31.12.2016 г.; 

 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 000 лева, считано от 01.01.2017 

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

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.15 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.16 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЛОНИКО” ЕООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 370,15 лева (две хиляди 

триста и седемдесет лева и петнадесет стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 101,01 лева (сто и 

един лев и една стотинка), представляващи: 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 90,77 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,07 лева, за 

периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.; 
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 Начислена лихва за просрочие в размер на 10,24 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 185,08 лева, за 

периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 370,15 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). 

2. „ЛОНИКО” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.17 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 45 502,80 лева (четиридесет и 

пет хиляди петстотин и два лева и осемдесет стотинки), представляващи: 

 12 631,60 лева, остатък от неплатена първа вноска от годишна такса за 

2012 г.; 

 14 843,48 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2012 г.; 

 5 907,92 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2013 г.; 

 5 907,91 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г.; 

 1 105,95 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г.; 

 1 105,94 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 19 553,43 лева 

(деветнадесет хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и три стотинки), 

представляващи: 

 393,16 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за 

периода от 01.04.2012 г. до 03.07.2012 г.; 

 5 654,37 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,49 лева за 

периода от 04.07.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 5 025,99 лева, начислени върху неплатена главница от 14 843,48 лева за 

периода от 01.12.2012 г. до 30.03.2016 г.; 

 1 800,59 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,92 лева за 

периода от 01.04.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 1 399,22 лева, начислени върху неплатена главница от 5 907,91 лева за 

периода от 01.12.2013 г. до 30.03.2016 г.; 

 203,16 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.04.2014 г. до 30.03.2016 г.; 

 135,21 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.12.2014 г. до 30.03.2016 г.; 

 101,54 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.04.2015 г. до 30.03.2016 г.; 

 33,66 лева, начислени върху неплатена главница от 1 000,00 лева за 

периода от 01.12.2015 г. до 30.03.2016 г.; 

 3 320,08 лева, начислени върху неплатена главница от 43 290,91 лева за 

периода от 31.03.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 84,51 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,95 лева за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 9,52 лева, начислени върху неплатена главница от 1 105,94 лева за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 
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1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 45 502,80 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ОЕТ–ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД да бъде уведомено за 

откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си 

доброволно. 

 

По т.18 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по 

т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.19 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 6 298,27 лева (шест хиляди 

двеста деветдесет и осем лева и двадесет и седем стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 464,76 лева. 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,37 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 684,38 лева. 

1.2.  Начислени и неплатени лихва за просрочие в размер на общо 942,28 лева 

(деветстотин четиридесет и два лева и двадесет и осем стотинки), представляващи: 

 376,37 лева, за периода от 18.03.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 3 000,00 лева; 

 178,06 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 464,76 лева; 

 78,62 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 464,76 лева; 

 33,25 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 10.06.2016 г. върху главница в размер 

на 1 684,37 лева;  

 261,48 лева, за периода от 11.06.2016 г. до 31.12.2016 г. върху главница в размер 

на 4 613,89 лева; 

 14,50 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху главница в размер 

на 1 684,38 лева.  
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1.3. Върху неплатената главница в размер на общо 6 298,27 лева, считано от 

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ТОШЕЛ-92“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.20 както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, както следва: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,02 лева 

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

 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,41 лева, върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата 

по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 
Приложения: 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-49 от 15.02.2017 г. и Решение на КЕВР № /23.02.2017 г.  относно 

одобряване на проекти на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД“ и на „Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за 

небитови нужди”. 

2. Доклад с вх. № О-Дк-129 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД. 

3. Доклад с вх. № О-Дк-127 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД. 

4. Доклад с вх. № О-Дк-124 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ДИКС 

2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕООД. 

5. Доклад с вх. № О-Дк-122 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „Е 3“ 

ЕООД. 

6. Доклад с вх. № О-Дк-119 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕКО 

ЕНЕРДЖИ САС“ ООД. 

7. Доклад с вх. № О-Дк-118 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛБА 

ЕНЕРДЖИ“ АД. 

8. Доклад с вх. № О-Дк-116 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕЛМИБ 

БЪЛГАРИЯ“ АД. 

9. Доклад с вх. № О-Дк-132 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 
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установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД. 

10. Доклад с вх. № О-Дк-130 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД. 

11. Доклад с вх. № О-Дк-128 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН“ ЕООД. 

12. Доклад с вх. № О-Дк-126 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

13. Доклад с вх. № О-Дк-125 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕС ЕМ 

КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

14. Доклад с вх. № О-Дк-123 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД. 

15. Доклад с вх. № О-Дк-121 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ИНТЕР 

НЮ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

16. Доклад с вх. № О-Дк-120 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЛОНИКО“ ЕООД. 

17. Доклад с вх. № О-Дк-117 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ОЕТ – 

ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ“ ООД. 

18. Доклад с вх. № О-Дк-115 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СЕВТ 

КОНСУЛТ“ ООД. 

19. Доклад с вх. № О-Дк-114 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД. 

20. Доклад с вх. № О-Дк-131 от 14.02.2017 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „АРДА 

ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. 
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