
 

 

 

 

 

 

 

ДО  

Г-Н РУМЕН МИНЕВ 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕС ТВ ООД 
 

 

БУЛ. “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 58, ЕТ. 2 

СОФИЯ, 1202 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЕВ, 

 

С Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-11/14.06.2022 г., издаден 

от председателя на СЕМ, на ЕС ТВ ООД, ЕИК 204764104, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. “Княгиня Мария Луиза” 58, ет. 2, е определено задължение в 

размер на 5 000 (пет хиляди) лева, заедно със законната лихва до окончателното изплащане 

на сумата.   

Актът за установяване на публично държавно вземане е влязъл в сила на 03.08.2022 г., 

Неплатените от ЕС ТВ ООД годишни такси за 2021 г., дължими на основание чл. 102, ал. 

3, т. 3, б. „б” от ЗРТ във връзка с чл. 12, т. 2 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна 

дейност, заедно със законната лихва за забава върху главниците до деня следващ срокът за 

доброволно изпълнение- 03.08.2022 г., са както следва: 

1. 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, за периода 01.01.2021 г. – 30.03.2021 г., 

изискуеми от 01.04.2021 г. (денят след датата на падежа), заедно със законната лихва 

за забава до 03.08.2022 г. (деня следващ срокът за доброволно изпълнение), в размер 

на 170.14 (сто и седемдесет лева и 14 ст.); 

2. 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, за периода 01.04.2021 г. – 30.06.2021 г., 

изискуеми от 01.07.2021 г. (денят след датата на падежа), заедно със законната лихва 

за забава до 03.08.2022 г. (деня следващ срокът за доброволно изпълнение), в размер 

на 138.54 (сто тридесет и осем лева и 54 ст.); 

3. 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, за периода 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г., 

изискуеми от 01.10.2021 г. (денят след датата на падежа), заедно със законната лихва 

за забава до 03.08.2022 г. (деня следващ срокът за доброволно изпълнение), в размер 

на 106.59 (сто и шест лева и 59 ст.); 

4. 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г., 

изискуеми от 01.01.2022 г. (денят след датата на падежа), заедно със законната лихва 

за забава до 03.08.2022 г. (деня следващ срокът за доброволно изпълнение), в размер 

на 74.65 (седемдесет и четири лева и 65 ст.); 

 

 

Уведомявам Ви, че сумата в размер на:   



1. Главници: 5 000 (пет хиляди) лева;  

2. Лихви: 489.92 (четиристотин осемдесет и девет лева и 92 ст.) 

Общо: 5 489.92 (пет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 92 ст.) 

следва да бъде внесена по сметката на СЕМ, посочена в Акта за установяване на 

публично държавно вземане:  

IBAN:  BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC:     BNBGBGSD 

Банка:  БНБ – ЦУ 

 

В случай, че не изпълните доброволно, сумата подлежи на принудително събиране от 

ЧСИ по реда на ГПК. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


