
 
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ  
 

`Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми 
източници e приета с ПМС № 26 от 10.02.2012 г., обн., ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 
17.02.2012 г., изм., бр. 35 от 12.04.2013 г., в сила от 12.04.2013 г. 
 
Начин на плащане на държавните такси:  

- по банковата сметка на АУЕР  
 
IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01 /нова банкова сметка от 22.01.2015г./ 
BIC : BNBGBGSD  
Българска народна банка  
София, пл. "Александър I"  
 

- на ПОС терминал в АУЕР.  
 
Платежен документ, първичен счетоводен документ:  

Съгласно чл.6, ал.7 от Закона за счетоводството, обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в 
сила от 1.01.2016 г. 

 „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на 
основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована 
при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане” 

 
Възстановяване на недължимо платена такса:  
Съгласно чл.4б от Закона за държавните такси заинтересованата страна подава искане за 
възстановяване на недължимо платена такса в деловодството на АУЕР. Искането 
задължително съдържа основание и мотиви, банковата сметка /IBAN, банковия код и банката/, 
по която ще се възстановят недължимо платените такси, печат на лицето/заинтересована 
страна/, подпис на представляващия.  
 
Постановление № 26 от 10 февруари 2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се 
събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност 
и Закона за енергията от възобновяеми източници 
 
Постановление № 84 от 5 април 2013 г. за изменение на Тарифа за таксите, които се събират 
от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона 
за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския 
съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 14 от 2012 г.) 

apis://Base=NORM&DocCode=53947&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=1431113035&Type=201/
http://www.seea.government.bg/documents/PMS_26.doc
http://www.seea.government.bg/documents/PMS_26.doc
http://www.seea.government.bg/documents/PMS_26.doc
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D401F5C64DF3083AFD808DF89967D197?idMat=75038
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D401F5C64DF3083AFD808DF89967D197?idMat=75038
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D401F5C64DF3083AFD808DF89967D197?idMat=75038
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D401F5C64DF3083AFD808DF89967D197?idMat=75038

