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П Р О Т О К О Л 

 

№ 3 

 
София, 10.01.2019 година 

 

 

Днес, 10.01.2019 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар (без право на глас), съгласно Заповед № 

30/10.01.2019 г.  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 

Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката 

и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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. Проект на решение относно изменение на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г.  

за производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ Марица 3“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова;  

Ивайло Александров; Юлиана Ангелова; Радослав Наков; 

 Ана Иванова; Йовка Велчева и Надежда Иванова 

 

2. Доклад с вх. № О-Дк-2 от 04.01.2019 г. относно приемане на Инструкция за 

взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и 

водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Благовест Балабанов, Петър Друмев и Силвия Петрова 

 

3. Акт за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ 

и лихви за просрочие по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207, със 
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седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 27. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

4. Акт за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ 

и лихви за просрочие по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 

1. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

5. Акт за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ 

и лихви за просрочие по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

6. Акт за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ 

и лихви за просрочие по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕООД, гр. София, ЕИК 832046330, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

7. Акт за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ 

и лихви за просрочие по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община 

Струмяни, с. Микрево 2815. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. 

Велинград 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ № 1. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

9. Доклад с вх. № О-Дк-4 от 07.01.2019 г. относно откриване на процедура за 

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

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Диана Николкова, Теодора Бельова 

 

10. Доклад с вх. № О-Дк-5 от 07.01.2019 г. относно откриване на процедура за 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова, 

 Анжела Димитрова, Диана Николкова, Теодора Бельова 
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11. Доклад с вх. № О-Дк-6 от 07.01.2019 г. относно прекратяване на производството 

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

от „ЕНЕРГОВИA“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

12. Доклад с вх. № О-Дк-7 от 07.01.2019 г. относно прекратяване на производството 

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

от „Топлофикация Перник“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № О-Дк-8 от 07.01.2019 г. относно прекратяване на производството 

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

от „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

14. Доклад с вх. № О-Дк-9 от 07.01.2019 г. относно прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

15. Доклад с вх. № О-Дк-10 от 07.01.2019 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Перник. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. на 

„ТЕЦ Марица 3“ АД, гр. Димитровград, за изменение на лицензия № Л-068-03 от 

14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, доклад с 

вх. № Е-Дк-1108 от 18.12.2018 г. и събраните данни от проведеното открито заседание на 

03.01.2019 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано въз основа на постъпило в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с  

вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД, за изменение на лицензия  

№ Л-068-03 от 14.02.2001 г. за „производство на електрическа и топлинна енергия“, на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 

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

Със Заповед № З-E-108 от 26.07.2018 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и 

основателността на исканията. 

След преглед на постъпилото заявление с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-30 от  

27.07.2018 г., от дружеството е изискано да представи допълнителна информация. С 

писма с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 10.08.2018 г. и от 17.08.2018 г. дружеството е представило 

допълнително данни и информация.  

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1108 от 18.12.2018 г., приет с решение на КЕВР на 
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закрито заседание по Протокол № 256 от 21.12.2018 г., т. 3 и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 

03.01.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал заместник-

изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица 3“ АД, гр. Димитровград. Същият не е 

направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия 

доклад, както и по предложеното изменение на издадената лицензия. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 126526421, със седалище и адрес на 

управление: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, 

Промишлена зона, с размер на капитала 937 000 лв. „ТЕЦ Марица 3“ АД е публично 

дружество. Предметът на дейност на дружеството е: производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна 

дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и 

разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и 

промишлени образци, ноу-хау и др. обекти на интелектуалната собственост, както и 

всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е титуляр на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, със срок от 10 години, 

продължена с Решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 г., за срок до 31.12.2015 г., който срок 

е продължен с Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. с 5 (пет) години, считано от 

01.01.2016 г. 

С подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. за изменение на 

лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, „ТЕЦ Марица 3“ АД е направило искане за изваждане от лицензията 

на котли № 2 и № 3, тип ПКМ-12. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който 

производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. 

Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с 

които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ 

лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от 

експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и 

описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с 

техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената 

лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, 

ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си 

дружеството е представило актуализирани Приложение № 1 – „Списък и технически 

характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на 

електрическа и топлинна енергия“ в „ТЕЦ Марица 3“ АД“ и Приложение № 2а - „Списък 

и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство 

само на топлинна или само на електрическа енергия“. 

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе 

до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“. 

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а 

само до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа описанието 

на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и 

технологични характеристики. 
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Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия  

№ Л-068-03 от 14.02.2001 г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, в централата са в експлоатация следните основни 

съоръжения: 

- един енергиен парогенератор - ПГ 4, тип ОР-380, година на пуск 1971 г., проектно 

гориво – лигнитни въглища с калоричност 2000 kcal/kg. 

- турбогенератор – ТГ 3, тип ТК-120, в експлоатация от 1971 г., номинална 

мощност 120 MWе; 

- парни котли - три броя (№ 1, № 2 и № 3), тип ПКМ-12, 1989 г., с номинално 

паропроизводство 12 t/h, номинално налягане 1,3 MPa, номинална температура 194оС, 

проектно гориво – мазут/природен газ. 

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 120 MWе, а общо 

инсталираната топлинна мощност – 394 MWt. 

Дружеството е посочило, че основанието за исканото изменение на лицензията е 

във връзка с евентуално бъдещо разпореждане с активите, за които е поискано да бъдат 

заличени от лицензията. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД е посочило, че в действащата лицензия са включени 3 броя 

парни котли тип ПКМ-12 (№ 1, № 2 и № 3), като към момента за целите на дейността на 

дружеството се използва единствено котел № 1 за задоволяване на собствените нужди от 

топлинна енергия. Дружеството отбелязва, че не снабдява други потребители с топлинна 

енергия и парните котли № 2 и № 3 не се използват за производство на топлинна енергия. 

Поради това, „ТЕЦ Марица 3“ АД счита, че изваждането им от лицензията по никакъв 

начин няма да наруши дейността на дружеството, както и не би могло да доведе до 

незаконосъобразен отказ за снабдяване с топлинна енергия и до нарушаване сигурността, 

непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД счита, че не следва да представя доказателства за 

обстоятелства, водещи до необходимост от извеждане от експлоатация, тъй като парни 

котли № 2 и № 3 са в добро техническо състояние и целта на настоящото искане е да се 

заличат от лицензията и при възможност да се осъществи търговска сделка с тях. 

Изваждането от лицензията на двата парни котли тип ПКМ-12 няма да доведе 

до нарушаване на снабдяването на клиенти с топлинна енергия, тъй като 

дружеството няма такива. 

След изваждането от лицензията на горните съоръжения в „ТЕЦ Марица 3“ 

АД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а 

инсталираната електрическа мощност остава непроменена – 120 MWе.  

Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и 

Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на 

електрическа енергия“, следва да бъдат изменени съгласно представената от 

дружеството техническа информация. 

  

С искането за изваждането от лицензията на парни котли № 2 и № 3, е представено 

извлечение от инвентарната книга към 30.06.2018 г., където е видно, че парните котли са с 

остатъчна стойност в размер на 485 714,30 лв. 

„ТЕЦ Марица 3“ АД заявява, че ако съоръженията бъдат демонтирани и предадени 

на скрап, разходите и съответно приходите за това ще бъдат, както следва: 

- разходи за демонтаж: 3 878,40 лв. за 1 бр. ПКМ-12, от които материали – 878,40 

лв. и за труд – 3000,00 лв. Общо разходи за двата парни котли: 7 756,80 лв.; 

- приходи от продажба на скрап: 13 132,40 лв. за 1 бр. ПКМ-12 или общо за двата 

парни котела – 26 264,80 лв. 
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Дружеството посочва, че преди да предприеме действия по демонтаж и предаване 

на скрап ще бъде проучена възможността за продажба на двата парни котли с цел 

получаване на по-добри приходи. 

Посочва се, че предпочитан вариант е парните котли да бъдат продадени или 

отдадени под наем. Същите към момента няма да се извеждат от експлоатация, поради 

което не се предвиждат особени разходи при демонтиране и/или предаване на скрап. При 

продажба или отдаване под наем дружеството ще формира приходи, като при евентуална 

продажба, разходите по демонтажа ще бъдат за сметка на купувача. Формираните 

приходи ще бъдат използвани за инвестиции в дейността на дружеството. 

 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от 

лицензията на парни котли № 2 и № 3 няма да се отрази негативно върху финансовите 

показатели на „ТЕЦ Марица 3“ АД при осъществяване на лицензионна дейност. 

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва Ю. Ангелова. След проведеното открито заседание на 03.01.2019 г. 

представителят на дружеството не е изразил възражения относно доклада, няма постъпили 

допълнителни документи, които да променят изводите в доклад. Въз основа на това и на 

основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 

49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, се изменя лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, 

във връзка с извеждане от експлоатация на два броя котли тип ПКМ-12, като общата 

инсталирана топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а инсталираната 

електрическа мощност остава непроменена – 120 MWе. 

Ю. Ангелова каза, че във връзка с изменението по т. 1 от решението, Комисията 

одобрява актуализирани приложения към лицензията: Приложение № 1 – „Списък и 

технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и Приложение № 2а - „Списък и технически 

характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на 

топлинна или само на електрическа енергия“, които са приложения към настоящото 

решение. 

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

решение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

1. Изменя лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с ЕИК 126526421, 

със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. 

Димитровград 6400, Промишлена зона, по отношение на енергийния обект, във връзка с 

извеждане от експлоатация на два броя котли тип ПКМ-12, като общата инсталирана 

топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а инсталираната електрическа 

мощност остава непроменена – 120 MWе. 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирани приложения към 

лицензията: Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „ТЕЦ 
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Марица 3“ АД“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на 

основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на 

електрическа енергия“, представляващи приложения към решението. 

 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно инструкция за взаимодействие на 

Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно 

регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.  

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили 

писма с вх. № О-04-36-2 от 20.12.2018 г. и с вх. № О-04-36-2 от 21.12.2018 г., според които 

след проведена процедура за обществени консултации Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) с Решение № 550 от 13.12.2018 г. е приела Инструкция за 

взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и 

водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Инструкцията). Към 

посочените писма като приложение са изпратени четири екземпляра на инструкцията, 

които следва да бъдат подписани от председателя на КЕВР и от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

 

След проучване на постъпилите материали, се установи следното:  

Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

(ЗЕСМФИ) (обн. ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) в българското 

законодателство се транспонира Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 15.06.2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на 

високоскоростни електронни съобщителни мрежи и се въвеждат в българското 

законодателството понятия като електронна съобщителна мрежа, мрежов оператор по 

смисъла на ЗЕСМФИ, оператор на електронна съобщителна мрежа, физическа 

инфраструктура, физическа инфраструктура в сграда и др. 

Според чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ при осъществяване на контрола за осигуряване на 

достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура, както и за предоставяне на 

достъп до изградена инфраструктура в сгради КРС взаимодейства с КЕВР и с министъра 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като условията и редът за 

взаимодействието се уреждат със съвместна инструкция по предложение на КРС.  

Предвид горното в КЕВР е постъпило писмо с вх. № О-04-36-2 от 17.04.2018 г., с 

което КРС е изпратила за съгласуване проект на инструкция по чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ.  

С решение по Протокол № 71 от 08.05.2018 г., т. 1 КЕВР е изразила становище по 

компетентност относно предложения проект, според което с него се разширява обхвата на 

ЗЕСМФИ като се вменяват контролни правомощия освен на КРС и на КЕВР. В 

становището се посочва също, че взаимодействието по смисъла на чл. 88, ал. 2 от 
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ЗЕСМФИ следва да се изразява в обмен на информация и предоставяне на становища в 

рамките на вменените от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги правомощия на КЕВР по въпроси, 

свързани с  правомощията на КРС по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ. 

Във връзка с изразеното от КЕВР становище с писмо с вх. № О-04-36-2 от 

21.09.2018 г. КРС е изпратила преработен проект на инструкция по чл. 88, ал. 2 от 

ЗЕСМФИ, който е разгледан от КЕВР на закрито заседание, в резултат на което с решение 

по Протокол № 173 от 01.10.2018 г., т. 2 Комисията е приела проект на писмо за 

съгласуване на проекта на инструкция без забележки.  

След съгласуване от КЕВР и от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията проектът на инструкция по чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ и 

мотивите за приемането му са публикувани на електронната страница на КРС и на портала 

за обществени консултации. В 30-дневния срок за обществени консултации не са 

постъпили предложения и становища по публикувания проект. 

Предвид горното с Решение № 550 от 13.12.2018 г. КРС е приела Инструкцията. По 

силата на законовата делегация на 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ инструкцията следва да бъде 

приета съвместно от КРС, КЕВР и от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва С. Петрова. Докладът е за приемане на Инструкция по чл. 88, ал. 2 от 

Закона за съобщителните услуги. Съгласно този текст при осъществяване на контрол за 

осигуряване на достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура, както и за 

предоставяне на достъп до изградена инфраструктура в сгради, КРС взаимодейства с 

КЕВР и с министъра на транспорта. Условията и редът за взаимодействието се уреждат 

със съвместна инструкция, която следва да бъде предложена от КРС. 

В изпълнение на тази законова делегация КРС е предложила проект на инструкция, 

който в редица писма и с две протоколни решения е съгласуван от КЕВР (Протокол № 71 

от 08.05.2018 г., т. 1 и Протокол № 173 от 01.10.2018 г., т. 2). 

Предвид съгласуването на проекта на инструкция без забележки, с Решение № 550 

от 13.12.2018 г. КРС е приела окончателния текст на Инструкцията и е изпратила на КЕВР 

същата с оглед нейното съвместно приемане. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 88, ал. 2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

дейността на Комисията, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе решение, 

с което да приеме доклада, както и Инструкция за взаимодействие на Комисията за 

регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на 

контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. Да възложи на председателя на КЕВР да подпише тази 

инструкция в четири екземпляра, които да бъдат изпратени на министъра на транспорта с 

оглед по-нататъшното осъществяване на процедурата по съвместното й приемане. 

С. Тодорова попита какво следва по процедура. 

С. Петрова отговори, че след като Комисията приеме Инструкцията, същата ще 

бъде изпратена на министъра на транспорта, който да я приеме. След това министърът на 

транспорта ще изпрати вече подписаните екземпляри от двете ведомства на КРС, които 

ще я обнародват в Държавен вестник. След това те ще изпратят на КЕВР един подписан от 

всички ведомства екземпляр (за да има Комисията оригинал). 

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

решение. 

 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 88, ал. 2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 
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дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно инструкция за взаимодействие на Комисията за 

регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на 

контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура; 

2. Приема Инструкция за взаимодействие на Комисията за регулиране на 

съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за 

осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура; 

3. Възлага на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да 

подпише приетата по т. 2 инструкция в четири екземпляра, предоставени от Комисията за 

регулиране на съобщенията, като след подписването им същите да бъдат изпратени на 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продължаване 

на процедурата по съвместното приемане на подзаконовия акт. 

 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката и 

един глас (Димитър Кочков) на член на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.3. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 14 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-444 от 26.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 14 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД с размер на главницата от 

годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер 

на 1 925,56 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 

1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на 

окончателното й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 
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постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 2 000,00 

лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 

1 485 320 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД   променливата част за 2018 

г. е в размер на 5 776,70 лв. (0,005 лв./куб.м за 1 155 340 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за 2017 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-444 от 26.11.2018 г. и е взето решение по 

т.14 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. за откриване на процедура по установяване на 

публично държавно вземане по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД.  

 

Непогасеното задължение от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД към КЕВР е формирано, 

както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 1 925,56 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 

1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“В и К - БЕБРЕШ” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. 

№ Ф-17-04-10 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07STGS M, 

удостоверяващо получаване на 13.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

Към настоящия момент задълженията на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД  към КЕВР  

не са заплатени. 

 

Изказвания по т.3.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140,  

ул. „Цар Иван Шишман“ № 27, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  
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„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт, а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 925,56 лева (хиляда деветстотин 

двадесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща трета променлива част 

от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 925,56 лева, считано от 26.11.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 15 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-445 от 26.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 15 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД с размер на главницата от 

годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер 

на 638,42 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 638,42 

лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното 

й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –  

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 
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500 000 лв. За “В и К - БЕЛОВО” ЕООД   постоянната част за 2018 г. е в размер на  

500 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер 

на 336 605 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “В и К - БЕЛОВО” ЕООД   променливата част за 2018 

г. е в размер на 1 915,28 лв. (0,005 лв./куб.м за 383 056 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2017 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-445 от 26.11.2018 г. и е прието решение 

по т. 15 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане спрямо “В и К - БЕЛОВО” ЕООД. 

 

Непогасеното задължение от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД към КЕВР е формирано, 

както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 638,42 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 638,42 

лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“В и К - БЕЛОВО” ЕООД  е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

на КЕВР изх. № Ф-17-41-13 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне  

№ R PS 1040 07STGR L, удостоверяващо получаване на 12.12.2018 г., като му е определен 

7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “В и К - БЕЛОВО” 

ЕООД  към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.4.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470,  

ул. „Яденица“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 638,42 лева (шестстотин тридесет и 

осем лева и четиридесет и две стотинки), представляваща трета променлива част от такса 
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„В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 638,42 лева, считано от 26.11.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.5. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 16 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-446 от 26.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 16 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД с размер на главницата от годишна такса „В и К регулиране” за 

2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер на 1 353,06 лева, дължима към 

25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 

г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –  

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД  

постоянната част за 2018 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К 

услуги през предходната година в размер на 655 677 лв. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 
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размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД  променливата част за 2018 г. е в размер на 4 059,20 лв. (0,005 

лв./куб.м за 811 840 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-446 от 26.11.2018 г. и е прието решение 

по т. 16 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане спрямо “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД. 

 

Непогасеното задължение от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР е формирано, както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 1 353,06 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 

1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД е уведомен за 

откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-02-9 от 07.12.2018 г. и известие 

за доставяне № R PS 1040 07STGQ K, удостоверяващо получаване на 11.12.2018 г., като 

му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания 

срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” 

ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. 

Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, 

както следва: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 353,06 лева (хиляда триста 

петдесет и три лева и шест стотинки), представляваща трета променлива част от такса „В 

и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 353,06 лева, считано от 26.11.2018 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 
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на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 11 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № В-Дк-274 от 28.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, установи следното: 

 

С решение по т. 11 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, 

гр. София с размер на главницата от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета 

променлива част за 2018 г. в размер на 16 044,27 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху 

неплатената главница в размер на 16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи 

законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).  

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

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

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

(КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за  

В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, постоянната 

част за 2018 г. е в размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от  

В и К услуги през предходната година в размер на 11 868 903 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. 
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София, променливата част за 2018 г. е в размер на 48 132,81 лв.  

(0,005 лв./куб.м за 9 626 561 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 

2017 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № В-Дк-274 от 28.11.2018 г. и е прието решение 

по т. 11 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане спрямо “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София. 

 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 16 044,27 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 

16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София е уведомен за откриване на 

процедурата с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-01-13 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне 

№ R PS 1040 07STGV P, удостоверяващо получаване на 12.12.2018 г., като му е определен 

7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

 

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София, към КЕВР не са 

заплатени. 

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 

832046330, със седалище и адрес на управление: Република България,  

гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт, 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 16 044,27 лева (шестнадесет 

хиляди четиридесет и четири лева и двадесет и седем стотинки), представляваща трета 

променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 16 044,27 лева, считано от 26.11.2018 г., 
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се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-447 от 26.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “В И К-СТРИМОН” ООД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 6 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД с размер на главницата от 

годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в размер 

на 492,58 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 492,58 

лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното 

й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за  

В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “В И К-СТРИМОН” ООД постоянната част за 2018 г. е в размер на 500 лв. 

като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 148 

941 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 
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ноември за съответната година. За “В И К-СТРИМОН” ООД променливата част за 2018 г. 

е в размер на 1 477,76 лв. (0,005 лв./куб.м за 295 551 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2017 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад с вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-447 от 26.11.2018 г. и е прието решение 

по т. 6 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане спрямо “В И К-СТРИМОН” ООД. 

 

Непогасеното задължение от “В И К-СТРИМОН” ООД към КЕВР е формирано, 

както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 492,58 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 492,58 

лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

„В И К-СТРИМОН“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Ф-17-46-8 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07STGP J, 

удостоверяващо получаване на 12.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпили възражения и задълженията на  

„В И К-СТРИМОН“ ООД не са погасени. 

 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 
 

 Издава по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община 

Струмяни, с. Микрево 2815,  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 492,58 лева (четиристотин 

деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки), представляваща трета променлива част 

от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 492,58 лева, считано от 26.11.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 
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банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.  

 

 

В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 9 

от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № В-Дк-272 от 28.11.2018 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ 

ЕООД), установи следното: 

 

С решение по т. 9 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД) с размер на главницата 

от годишна такса „В и К регулиране” за 2018 г. – трета променлива част за 2018 г. в 

размер на 3 341,74 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер 

на 3 341,74 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на 

окончателното й издължаване.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за  

В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;  

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, постоянната част за 2018 г. е в размер на  

2000 лева като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в 

размер на 1 507 853 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, променливата част за 

2018 г. е в размер на 10 025,24 лева (0,005 лв./куб.м за 2 005 048 куб.м. фактурирано 

количество питейна вода за предходната 2017 г.). 
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Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № В-Дк-272 от 28.11.2018 г. и е взето решение по 

т.9 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. за откриване на процедура по установяване на 

публично държавно вземане по отношение на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград.  

 

Непогасените от „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер 

на 3 341,74 лева, дължима към 25.11.2018 г. Върху неплатената главница в размер на 

3 341,74 лева, считано от 26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград към КЕВР не 

са заплатени. 

 

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

„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР 

изх. № Ф-17-06-12 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне  

№ R PS 1040 07STGM G, удостоверяващо получаване на 11.12.2018 г., като му е 

определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

Към настоящия момент задълженията на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград към КЕВР  

не са заплатени. 

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), ЕИК 822106633, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Велинград 4600, ул. „Академик 

Иван Павлов“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт, а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 341,75 лева (три хиляди триста 

четиридесет и един лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща трета променлива 

част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г., дължима към 25.11.2018 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 3 341,75 лева, считано от 26.11.2018 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 
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банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,  IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД. 

 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии: 

1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение на 

природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Чепеларе. 

2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „Разпределение на 

природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Пирдоп, като с 

Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са изменени/допълнени посочените лицензии чрез 

присъединяване на община Златица и община Стрелча към лицензираната територия. 

 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

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

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

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

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

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

 

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

Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна 

такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и 

отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. За „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2018 г. по лицензии, изчислени на основание чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

 по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 19 714,48 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на 2 010,84 лева и е получена 

като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 10,84 лева /0,055 на 

сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 
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приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

 

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

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

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

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

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

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността 

на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството. За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната 

такса за 2018 г. по лицензии, изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, 

както следва: 

 по Лицензия Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има приходи 

от лицензионна дейност за предходната година в размер на общо 146 976,20 лева. (нетни 

приходи от продажби 142 265,20 лева и други приходи от осн. дейност 4 711,00 лева), а 

стойността на инвестицията за съответната година е 474 000,00 лева. Дължимата от 

дружеството годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 2 175,64 лева и е 

получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 80,84 лева 

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

и сумата от 94,80 лева /0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на 

лицензията/; 

 по Лицензия Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма приходи 

от лицензионна дейност за предходната година, а стойността на инвестицията за 

съответната година е 2 475 000,00 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2018 г. е в размер на общо 2 495,00 лева и е получена като към постоянната 

компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 495,00 лева /0,02 на сто от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията/; 

 

Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на 

две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година 

(чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

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

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

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-265/29.03.2018 г. от дирекция 

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

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с посочен размер на задълженията и 

датата, от която същите са станали изискуеми.  

С писмо на КЕВР изх. № Ф-15-53-7 от 04.04.2018 г. и известие за доставяне  

№ R PS 1040 07FORD 0, удостоверяващо получаване на 05.04.2018 г., „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД е уведомен за задълженията си и е поканен да ги погаси.  

 

Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Към 31.03.2018 г. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД има задължение, представляващо 

неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева и лихви за просрочие в размер на 24,83 

лева. 

На 20.04.2018 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане по отношение на 

задълженото лице: „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД в размер на 2 247,50 лева и вписано 

основание: „год.такса 1 вн.2018 г. Л-415-08/2013 и Л-415-12/2013 Стрелча Златица и 

Пирдоп“. На същата дата 20.04.2018 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило второ 



 23 

плащане по отношение на задълженото лице: „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД в размер на 

2 118,07 лева и вписано основание: „год.такса 1 вн.2018 г. и 24,83 лихви Л-369-08 и Л-369-

12/2011 Г КК Пам. и Ч“. 

В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в срок главница в размер на 

общо 4 340,74 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 24,12 лева за периода от 

01.04.2018 г. до 20.04.2018 г. (датата на плащане от дружеството. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 087,82 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 9,37 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,42 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,66 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 247,50 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 10,74 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Общото задължение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД към 31.12.2018 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 61,50 лева. Върху главницата в размер на 4 340,74 лева, 

считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

Към настоящия момент задълженията на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД към КЕВР 

не са заплатени.  

 

Изказвания по т.9.:  

А. Димитрова отбеляза, че по настоящата и следващата точка работната група 

първоначално е изпратила писма на дружествата, с които ги е уведомила и поканила 

доброволно да си погасят задълженията. През м. декември са провеждани и телефонни 

разговори. Въпреки всичко към днешна дата не са погасени задълженията.  А. Димитрова 

прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

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, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева (четири хиляди 

триста и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща: 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на 

1 087,82 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 

1 005,42 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 

1 247,50 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 
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1 000,00 лева. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 61,50 лева 

(шестдесет и един лева и петдесет стотинки), представляващи: 

 24,12 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 20.04.2018 г. върху главница в 

размер на общо 4 340,74 лева; 

 9,37 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на 1 087,82 лева; 

 8,66 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 1 005,42 лева; 

 10,74 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 1 247,50 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 1 000,00 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 4 340,74 лева, считано от 01.01.2019 г., се 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ 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 девета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД. 

 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 

г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на Лицензия № Л-

381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за територията на община Троян. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

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

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

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

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

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

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна 

такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 
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лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и 

отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишните такси 

се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски, 

които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от 

Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената 

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

Годишната такса за 2018 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е изчислена, като е 

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

представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка лицензия, т.е. 4 000,00 

лева за календарната година.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-265/29.03.2018 г. от дирекция 

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

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 С писмо на КЕВР изх. № Ф-15-54-6 от 29.05.2018 г. и известие за доставяне  

№ R PS 1040 07KFOI Y, удостоверяващо получаване на 04.06.2018 г., „КОНСОРЦИУМ 

ТРОЯН ГАЗ” АД е уведомен за задълженията си и е поканен да ги погаси. Към настоящия 

момент плащания от дружеството не са постъпвали по банковата сметка на КЕВР. 

 

Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.12.2018 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 170,00 лева. Върху главницата в размер на 4 000,00 лева, 

считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

Към настоящия момент задълженията на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 

КЕВР по издадените му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за осъществяване на 

дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 от 01.03.2012 г. за 

осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на община Троян не са заплатени.  

 

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

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, КЕВР  
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Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, както следва: 

 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 (четири хиляди) лева, 

представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева; 

 първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева. 

 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 170,00 (сто и 

седемдесет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 1 000,00 лева; 

 76,39 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 1 000,00 лева. 

 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на 

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

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

 

В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.11. Комисията разгледа доклад относно Прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви за просрочие, 

дължими от "ЕНЕРГОВИА" ЕООД. 
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С решение по т. 18 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „ЕНЕРГОВИА” ЕООД с размер на главницата от 1 

411,44 лева и лихви за просрочие в размер на 2,74 лева. Върху неплатената главница в 

размер на 1 411,44 лева, считано от 08.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„ЕНЕРГОВИА” ЕООД е уведомен с писмо изх. № Ф-13-255-3 от 19.12.2018 г. и известие 

за доставяне № R PS 07ST1M 1, удостоверяващ получаване на 27.12.2018 г., като му е 

определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е 

поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 28.12.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЕНЕРГОВИА” 

ЕООД в размер на 1 414,18 лева и вписано основание: „втора вноска по лиценз за 2018 г. 

плащане на задължение към 07.12.2018.“. Плащането погасява дължимата втора 

лицензионна такса за 2018 г. в размер на 1 411,44 лева и лихва за просрочие към 

07.12.2018 г. в размер на 2,74 лева. В резултат на постъпилото плащане и съгласно т.1.3 от 

решение по т. 18 от протокол № 244 от 13.12.2018 г. на КЕВР върху неплатената в срок 

главница от 1 411,44 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 8,23 лева за периода 

от 08.12.2018 г. до 28.12.2018 г. (датата на плащане от дружеството). За дължимата лихва 

за просрочие в размер на 8,23 лева, „ЕНЕРГОВИА” ЕООД е уведомен по електронна поща 

на 02.01.2019 г. 

На 02.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на 8,23 

лева, с което „ЕНЕРГОВИА” ЕООД напълно погаси дължимите суми по откритата 

процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка към 

настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова отбеляза, че по тази и останалите точки дружествата са били 

уведомявани. След като през м. декември са открити процедури, дружествата са погасили 

своите задължения.  А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕРГОВИА” ЕООД. 

2. „ЕНЕРГОВИА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.12. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и 

лихви, дължими от „Топлофикация Перник” АД. 

 

С решение по т. 11 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „Топлофикация Перник“ АД с размер на главницата 

от 17 020,43 лева и лихви за просрочие в размер на общо 52,01 лева. Върху неплатената 

главница от 17 020,43 лева, считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„Топлофикация Перник“ АД е уведомен с писмо изх. № Ф-14-03-14 от 27.12.2018 г., като 

му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и 

е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

Своевременно на 17.12.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„Топлофикация Перник“ АД в размер на 17 020,43 лева, погасяващо дължимата втора 

лицензионна такса за 2018 г. В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в 

срок главница от 17 020,43 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 28,37 лева за 

периода от 12.12.2018 г. до 17.12.2018 г. (датата на плащане от дружеството).  

Общото задължение на „Топлофикация Перник“ АД към 17.12.2018 г. представлява 

начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 80,38 лева. 

На 03.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на  

80,38 лева, с което „Топлофикация Перник“ АД напълно погаси дължимите суми по 

откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка 

към настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.12.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Перник“ АД. 

2. „Топлофикация Перник“ АД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

 

В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.13. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и 

лихви, дължими от „Топлофикация Русе” ЕАД. 

 

С решение по т. 13 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „Топлофикация Русе“ ЕАД с размер на главницата от 

15 142,15 лева и лихви за просрочие в размер на общо 46,27 лева. Върху неплатената 

главница от 15 142,15 лева, считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„Топлофикация Русе“ ЕАД е уведомен с писмо изх. № Ф-14-09-12 от 27.12.2018 г., като му 

е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е 

поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 31.12.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „Топлофикация 

Русе“ ЕАД в размер на 15 142,15 лева, погасяващо дължимата втора лицензионна такса за 

2018 г. В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в срок главница от 

15 142,15 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 84,12 лева за периода от 

12.12.2018 г. до 31.12.2018 г. (датата на плащане от дружеството).  

Общото задължение на „Топлофикация Русе“ ЕАД към 31.12.2018 г. представлява 

начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 130,39 лева. 

На 03.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на  

130,39 лева, с което „Топлофикация Русе“ ЕАД напълно погаси дължимите суми по 

откритата процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка 

към настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.13.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

2. „Топлофикация Русе“ ЕАД да бъде уведомено за прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане. 

 

 

В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.14. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“  и лихви за 

просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА" 

ЕООД. 

 

С решение по т. 13 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД с размер на главницата от 2 971,22 лева, дължима към 25.11.2018 г., 

върху която сума считано от 26.11.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД е уведомен с писмо  

изх. № Ф-17-12-12 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 07STGT N, 

удостоверяващ получаване на 11.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за даване 

на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни 

задълженията си доброволно.  

На 19.12.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД в размер на 2 991,95 

лева и вписано основание: „променлива част 3та вноска 2 971,27 + лихва 20,68 лв.“.  

В резултат на това плащане и съгласно т.1.2 от решение по т. 13 от протокол № 238 от 

05.12.2018 г. на КЕВР върху неплатената главница от 2 971,22 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 19,81 лева за периода от 26.11.2018 г. до 19.12.2018 г. (датата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение / вземане на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД към 19.12.2018 г. по откритата процедура за установяване на 

публично държавно вземане представлява надплатена главница от 0,05 лева. и лихва 0,87 

лева. В резултат на гореизложеното „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА” ЕООД напълно погаси дължимите суми по откритата процедура за 

установяване на публично държавно вземане (приложена справка към настоящия доклад 

за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.14.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

  

В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 
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за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад относно относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“  и лихви за просрочие, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник. 

 

С решение по т. 10 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. 

Перник, с размер на главницата от в размер на 10 353,34 лева и лихва за просрочие в 

размер на 14,38 лева. Върху неплатената главница в размер на 10 353,34 лева, считано от 

26.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното й издължаване.  

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

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, е уведомен с писмо  

изх. № Ф-17-37-9 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 07STGW Q, 

удостоверяващ получаване на 11.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за даване 

на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни 

задълженията си доброволно.  

На 10.12.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, в размер на 10 367,72 лева 

и вписано основание: „трета вноска променл.част 10 353,34 и лихва 14,38“.  

Плащането погасява дължимата трета вноска променлива част за 2018 г. в размер на 

10 353,34 лева и лихва за просрочие в размер на 14,38 лева. В резултат на постъпилото 

плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 10 от протокол № 238 от 05.12.2018 г.  

на КЕВР върху неплатената главница от 10 353,34 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 43,14 лева за периода от 26.11.2018 г. до 10.12.2018 г. (датата на плащане от 

дружеството). За дължимата лихва за просрочие в размер на 43,14 лева, 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, е уведомен по факс  

на 10.12.2018 г. 

На 04.01.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на 43,14 

лева, с което "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник, напълно 

погаси дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично държавно 

вземане (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.15.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник. 

2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 
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В заседанието по точка петнадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров - за, Евгения 

Харитонова и Димитър Кочков - за), от които един глас (Димитър Кочков) на член на 

Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Изменя лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с ЕИК 126526421, 

със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. 

Димитровград 6400, Промишлена зона, по отношение на енергийния обект, във връзка с 

извеждане от експлоатация на два броя котли тип ПКМ-12, като общата инсталирана 

топлинна мощност се променя от 394 MWt на 378 MWt, а инсталираната електрическа 

мощност остава непроменена – 120 MWе. 

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирани приложения към 

лицензията: Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните 

съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „ТЕЦ 

Марица 3“ АД“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на 

основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на 

електрическа енергия“, представляващи приложения към решението. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно инструкция за взаимодействие на Комисията за 

регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на 

контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура; 

2. Приема Инструкция за взаимодействие на Комисията за регулиране на 

съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за 

осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура; 

3. Възлага на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да 

подпише приетата по т. 2 инструкция в четири екземпляра, предоставени от Комисията за 

регулиране на съобщенията, като след подписването им същите да бъдат изпратени на 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продължаване 

на процедурата по съвместното приемане на подзаконовия акт. 

 

По т.3. както следва: 

Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ботевград 2140,  

ул. „Цар Иван Шишман“ № 27, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт. 

 

По т.4. както следва: 
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Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.5. както следва: 

Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт 

 

По т.6. както следва: 

Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 

832046330, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1220, 

район Надежда, ж.к. Надежда, ул. „Рожен“ № 15, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса „В и К 

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.7. както следва: 

Издава по отношение на „В И К-СТРИМОН“ ООД, ЕИК 101520193,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община 

Струмяни, с. Микрево 2815,  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.8. както следва: 

Издава по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД („ВКТВ“ ЕООД), ЕИК 822106633, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Велинград 4600, ул. „Академик 

Иван Павлов“ № 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена такса  

„В и К регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия 

акт. 

 

По т.9. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД. 

2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ 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.10. както следва: 

Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД. 

2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на 

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

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

 

По т.11. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕРГОВИА” ЕООД. 

2. „ЕНЕРГОВИА” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 



 34 

установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.12. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Перник“ АД. 

2. „Топлофикация Перник“ АД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.13. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

2. „Топлофикация Русе“ ЕАД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.14. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА” ЕООД да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

 

По т.15. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник. 

2. "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Перник да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. - изменение на лицензия № Л-

068-03 от 14.02.2001 г.  за производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ 

Марица 3“ АД; 

2. Доклад с вх. № О-Дк-2 от 04.01.2019 г. - приемане на Инструкция за 

взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и 

водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура; 

3. Акт № УДВ-1 от 10.01.2019 г. - “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД; 

4. Акт № УДВ-2 от 10.01.2019 г. - “В и К - БЕЛОВО” ЕООД; 

5. Акт № УДВ-3 от 10.01.2019 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД; 

6. Акт № УДВ-4 от 10.01.2019 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕООД, гр. София; 

7. Акт № УДВ-5 от 10.01.2019 г. - „В И К-СТРИМОН“ ООД; 

8. Акт № УДВ-6 от 10.01.2019 г. - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

9. Доклад с вх. № О-Дк-4 от 07.01.2019 г. - откриване на процедура за установяване 

на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД; 

10. Доклад с вх. № О-Дк-5 от 07.01.2019 г. - откриване на процедура за 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД; 
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11. Доклад с вх. № О-Дк-6 от 07.01.2019 г. - прекратяване на производството за 

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

„ЕНЕРГОВИA“ ЕООД; 

12. Доклад с вх. № О-Дк-7 от 07.01.2019 г. - прекратяване на производството за 

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

„Топлофикация Перник“ АД; 

13. Доклад с вх. № О-Дк-8 от 07.01.2019 г. - прекратяване на производството за 

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

„Топлофикация Русе“ ЕАД; 

14. Доклад с вх. № О-Дк-9 от 07.01.2019 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА“ ЕООД; 

15. Доклад с вх. № О-Дк-10 от 07.01.2019 г. - прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Перник. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Ю. МИТЕВ 

.................................................  (съгласно Заповед № 30/10.01.2019 г.) 

 (Д. Кочков) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


