
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

  

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 148 

 
София, 23.08.2018 година 

 

Днес, 23.08.2018 г. от 11:42 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – за директор на дирекция „Природен газ“, Р. 

Кишкин – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти 

на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 17.08.2018 г. относно: проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия 

„Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ 

ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово, Главиница и Ситово. 

Работна група: Ремзия Тахир, Ромен Кишкин, Мариана Сиркова,  

Милен Димитров, Росица Тодорова, Диана Николкова, 

Боян Наумов, Ралица Караконова 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена 

територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; 

„Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз 

България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините 

Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. 

 

Със заповед № З-Е-97 от 03.07.2018 г. на Председателя на Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 76, 
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ал. 4, т. 13 и чл. 78 и във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката, е възложено на 

работната група, в периода от 03.07.2018 г. до 03.08.2018 г., да извърши проверка по 

документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. 

планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества, да състави 

констативни протоколи и да изготви доклад за резултатите от проверката. Обект на 

проверката са следните газоразпределителни дружества: „Аресгаз” ЕАД за обособена 

територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; 

„Карловогаз“ ООД за територията на община Карлово; „Овергаз Мрежи“ АД за 

територията на Столична община и община Божурище, за територия Запад, за територия 

Изток, за територия Север и за територия Юг; „Севлиевогаз - 2000“ АД за територията на 

община Севлиево и „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Габрово и 

територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово.  

Проверката е извършена по документи и обхваща изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2017 г., както следва: изградена мрежа, направени 

инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти. 

В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените бизнес 

планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 2017 г. на цитираните дружества.  

В резултат на извършената проверка е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-694 от 

01.08.2018 г., който е разгледан на закрито заседание на 15.08.2018 г. от КЕВР. С решение 

на Комисията по Протокол № 144 от 15.08.2018 г., т. 1, доклад относно проверка на 

изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за 

обособена територия „Запад“, територията на община Хисаря и територията на община 

Сопот; „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз 

България“ ЕАД за територията на община Габрово и територията на общините Силистра, 

Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово е върнат с указание в тридневен срок 

работната група да изрази в доклада становище по постъпилото особено мнение на 

„Овергаз Мрежи“ АД относно констативния протокол от извършената проверка. 

 

I.  „Аресгаз” ЕАД 

1. „Аресгаз” ЕАД е титуляр на следните лицензии: 

- № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

обособена територия „Запад“ за срок до 25.09.2041 г.; 

- № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на община Хисаря за срок до 12.07.2045 г.; 

- № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

територията на община Сопот за срок до 12.07.2045 г. 

Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ 

и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и 

общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище и за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина, които не са обект на проверката. 

 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за обособена територия „Запад“ за периода 2016 г. - 2020 г., одобрен с 
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Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. на КЕВР; 

 Бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015 г. - 2019 г., одобрен 

с Решение № БП-55 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 

 Бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015 г- 2019 г., одобрен с 

Решение № БП-56 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-60-7 от 

30.03.2018 г. 

 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

- за обособена територия „Запад“: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 11 015 8628 -2387 78,3% 

 

- за територията на община Хисаря: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 10 796 0 -10 796 0% 

 

- за територията на община Сопот: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2000 0 -2000 0% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

- за обособена територия „Запад“:  

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1462 1753 291 119,9% 

 

- за територията на община Хисаря: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1339 0 -1339 0% 

 

- за територията на община Сопот: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 279 0 -279 0% 
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3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

потребители: 

 

- за обособена територия „Запад“:  

Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 14 391 2058 11 018 2734 -3373 676 76,6% 132,8% 

 

- за територията на община Хисаря: 

Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 416 78 0 0 -416 -78 0% 0% 

 

- за територията на община Сопот: 

Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 793 65 0 0 -793 -65 0% 0% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

 

- за обособена територия „Запад“:  

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 228 1932 229 2682 1 750 100,4% 138,8% 

 

 

- за територията на община Хисаря: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 18 115 0 0 -18 -115 0% 0% 

 

 

- за територията на община Сопот: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 8 50 0 0 -8 -50 0% 0% 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-01 

от 13.07.2018 г.  
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II. „Карловогаз“ ООД 

1. „Карловогаз” ООД е титуляр на лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-266-12 от 07.05.2008 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Карлово за 

срок до 07.05.2043 г. 

 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

• Бизнес план за периода 2017 г. - 2021 г., одобрен с Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. 

на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

47-6 от 02.05.2018 г. 

 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2697 609 -2088 22,6% 

     

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 537 108 -429 20,1% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

потребители: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 1461 88 700 42 -761 -46 47,9% 47,7% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната 

година (с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 14 55 13 51 -1 -4 92,9% 92,7% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-02 

от 16.07.2018 г.  

III. „Овергаз Мрежи“ АД 

1. „Овергаз Мрежи” АД е титуляр на следните лицензии:  

- № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със 

срок до 17.12.2039 г. за територия Столична община и община Божурище; 

- № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

439-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със 

срок от 25 години за територия Запад;  

- № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-
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438-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със 

срок от 26 години за територия Изток; 

- № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

440-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със 

срок от 25 години за територия Север; 

- № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

441-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със 

срок от 27 години за територия Юг. 

 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с Решение № БП-3 от 14.03.2017 

г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-57-7 от 

30.03.2018 г. 

 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

- за територия Столична община и община Божурище: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 21 320 8228 -13 092 38,6% 

 

- за територия Запад: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2073 6859 4786 330,9% 

 

- за територия Изток: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 8340 8687 347 104,2% 

 

- за територия Север: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 6000 15 984 9984 266,4% 

 

- за територия Юг: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1518 1110 -408 73,1% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 
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- за територия Столична община и община Божурище: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 4484 1715 -2769 38,3% 

 

- за територия Запад: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 427 911 484 213,4% 

 

- за територия Изток: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1702 1269 -433 74,6% 

 

- за територия Север: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1256 1586 330 126,2% 

 

- за територия Юг: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 311 207 -104 66,6% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

потребители: 

- за територия Столична община и община Божурище: 

Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 54 539 26 436 71 255 30 047 16 716 3611 130,7% 113,7% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 54 539 26 436 53 757 30 047 -782 3611 98,6% 113,7% 

- за територия Запад: 

Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 28 209 5582 30 839 6586 2630 1004 109,3% 118,0% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 28 209 5582 28 640 6586 431 1004 101,5% 118,0% 

 

- за територия Изток: 
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Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 60 483 8163 66 300 7659 5817 -504 109,6% 93,8% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 60 483 8163 60 113 7659 -370 -504 99,4% 93,8% 

 

- за територия Север: 

Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 65 439 10 585 81 625 12 282 16 186 1697 124,7% 116,0% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 65 439 10 585 73 447 12 282 8008 1697 112,2% 116,0% 

 

- за територия Юг: 

Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 18 234 3319 16 378 3995 -1856 676 89,8% 120,4% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 18 234 3319 16 586 3995 -1648 676 91,0% 120,4% 

 

Разликата между разпределените и снабдените количества природен газ в отчетите 

за стопанските клиенти се дължи на: 

- клиенти, които използват само услугата разпределение на природен газ, т.е. имат 

доставчик различен от „Овергаз Мрежи“ АД; 

- съгласно спецификата на договорите за разпределение и снабдяване с природен газ, 

които подписват стопанските клиенти на дружеството, е възможно да бъде предплатен 

пренос на природен газ, а реалното снабдяване с природен газ да се извърши през 

следващата година. 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

 

- за територия Столична община и община Божурище: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 795 25 939 692 24 814 -103 -1125 87,0% 95,7% 
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- за територия Запад: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 479 7179 484 7382 5 203 101,0% 102,8% 

 

- за територия Изток: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 1052 9892 807 9296 -245 -596 76,7% 94,0% 

 

- за територия Север: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 918 11 862 831 12 752 -87 890 90,5% 107,5% 

 

- за територия Юг: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 326 4352 318 4401 -8 49 97,5% 101,1% 

 

За резултатите от проверката е съставен двустранен протокол № Г-И-04 от 

19.07.2018 г. Протоколът е подписан с особено мнение, което е изразено в писмо с вх. № 

Е-15-57-27 от 19.07.2018 г.  

В писмото дружеството посочва, че констативният протокол не отразява обективно 

обстоятелствата, тъй като разглежда изпълнението на бизнес плана на „Овергаз Мрежи“ 

АД на ниво лицензионна територия. Предвид факта, че „Овергаз Мрежи“ АД има единни 

цени, данните в протокола следва да бъдат отчетени на ниво дружество.  

На второ място, дружеството посочва, че проверката обхваща цялата 2017 г., а 

бизнес планът е приет с решение на КЕВР № БП-3 от 14.03.2017 г. Цените, които следва 

да са част от бизнес плана, са в сила от 01.09.2017 г. и няма как планът да се изпълнява с 

цени, действащи само в рамките на четири месеца. „Овергаз Мрежи“ АД твърди, че до 

31.08.2017 г. е изпълнявало бизнес план с цени от 2012 г. (за лицензионните територии 

„Север“ и „Столична община и община Божурище“) и с цени от 2015 г. (за лицензионните 

територии „Изток“, „Запад“ и „Юг“).  

На трето място дружеството подчертава, че бизнес планът е съвкупност от 

инвестиционни задължения, които то поема да изпълни срещу определени приходи, които 

са в пряка зависимост от продажби и цени за разпределение и снабдяване, за период от 5 

години. Чрез него се определят резултати, които трябва да бъдат изпълнени до края на 

периода. Поради това междинните резултати, т.е. изготвените само на годишна база, 

следва да се вземат предвид най-вече за преценка необходимостта от коригиращи мерки, 

които дружеството да предприеме, но те в никакъв случай не са определящи за 

окончателното изпълнение на плана. Дружеството счита, че показателите, по които се 

извършва проверката за изпълнение на бизнес плана на „Овергаз Мрежи“ АД, трябва да 

отразяват данните с натрупване към края на 2017 г. 
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В допълнение към цитираното писмо „Овергаз Мрежи“ АД е предоставило 

становище с вх. № Е-15-57-27 от 26.07.2018 г. (приложение към настоящия доклад), в 

което по-подробно е развило посочените по-горе три аргумента. 

Становището на „Овергаз Мрежи“ АД, изразено в писма с вх. № Е-15-57-27 от 

19.07.2018 г. и с вх. № Е-15-57-27 от 26.07.2018 г., не може да се приеме за основателно, 

поради следните причини: 

По отношение на твърдението, че изпълнението на бизнес плана трябва да се отчита 

на ниво дружество, следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката бизнес планът е неразделна 

част от издадената за съответната територия лицензия. „Овергаз Мрежи“ АД е подало 

отделни заявления за одобряване на актуализирани бизнес планове за лицензираните 

територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, 

„Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г. С решение на Комисията № БП - 3 от 14.03.2017 

г., са одобрени бизнес плановете за петте лицензирани територии поотделно, включващи 

показателите за изграждане на мрежа, инвестиции, годишна консумация на природен газ и 

брой присъединени клиенти. Следователно, няма основания да се сравняват обобщени 

показатели за цялото дружество при положение, че одобрените такива са по лицензионни 

територии и контролът по изпълнение на бизнес плановете следва да се осъществи именно 

по лицензионни територии. 

Във връзка с твърдението, че проверката обхваща 2017 г., а актуализираните бизнес 

планове са одобрени с решение на КЕВР от 14.03.2017 г. е необходимо да се отбележи, че 

те са за периода 2015-2019 г., т.е. цялата 2017 г. е включена в този период. В утвърдените 

с Решение на КЕВР № Ц-16 от 17.08.2017 г. цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, са отразени предвидените от дружеството инвестиции за 

цялата 2017 г., за всички лицензионни територии. 

В разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на 

цените на природния газ е предвидена хипотеза, при която могат да се извършат годишни 

корекции със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на 

основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно 

представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка не може да се счита за 

основателно твърдението на „Овергаз Мрежи“ АД, че инвестициите на годишна база 

следва да се вземат предвид само за преценка необходимостта от коригиращи мерки от 

дружеството. По отношение на искането на „Овергаз Мрежи“ АД показателите на бизнес 

плановете да бъдат проверявани с натрупване следва да се има предвид, че тези планове се 

изготвят, подават и одобряват от КЕВР с данни за всяка отделна година за периода на 

бизнес плана. Единственият показател, който се отчита с натрупване е броят клиенти, така 

както е залегнал в бизнес плана, като това е съобразено при изготвянето на констативния 

протокол.  

 

IV. „Севлиевогаз - 2000“ АД 

1. „Севлиевогаз - 2000” АД е титуляр на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Севлиево за срок до 17.12.2020 г. 

 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., одобрен с Решение № БП-66 от 28.10.2015 

г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

26-9 от 02.04.2018 г.; 
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 Писмо с вх. № Е-15-26-9#2 от 16.04.2018 г. 

 Писмо с вх. № Е-15-26-9#3 от 03.05.2018 г. 

 Писмо с вх. № Е-15-26-9#4 от 13.07.2018 г. 

 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 674 369 -305 54,7% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 33 167 134 506,1% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

потребители: 

Разпределени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 4810 3050 18 254 4114 13 444 1064 379,5% 134,9% 

Снабдени количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 4810 3050 5172 4114 362 1064 107,5% 134,9% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната 

година (с натрупване): 

 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 294 4151 303 4545 9 394 103,1% 109,5% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-05 

от 20.07.2018 г. 

 

V. „Ситигаз България“ ЕАД 

1. „Ситигаз България“ ЕАД притежава следните лицензии: 

- лицензия № Л-376-08 от 26.01.2012 г. за дейността „разпределение на природен 

газ“ и лицензия № Л-376-12 от 26.01.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за обособената територия на община Габрово за срок от 35 години; 

- лицензия № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за дейността „разпределение на природен 

газ“ и лицензия № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, 

Главиница и Ситово със срок до 12.09.2042 г. 
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Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ 

и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регион Тракия и общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково и Брацигово, които не са обект на проверката. 

 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за територията на община Габрово за периода 2017 г. - 2021 г., 

одобрен с Решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на Комисията; 

 Бизнес план за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, 

Главиница и Ситово за периода 2016 г. - 2020 г., одобрен с Решение № И2-Л-358 от 

20.01.2016 г. на Комисията; 

 Годишна отчетна информация за 2017 г. предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-35-4 от 

30.03.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-35-13 от 11.07.2018 г. 

 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

- за територията на община Габрово: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 4806 8317 3511 173,1% 

 

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница 

и Ситово: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2530 3609 1079 142,6% 

 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

 

- за територията на община Габрово: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 682 1011 329 148,2% 

 

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница 

и Ситово: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 625 371 -254 59,4% 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за реализирани количества природен газ по групи 

клиенти: 
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- за територията на община Габрово: 

Реализирани количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 8865 662 2943 213 -5922 -449 33,2% 32,2% 

 

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница 

и Ситово: 

Реализирани количества природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 1112 222 423 31 -689 -191 38% 14% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

 

- за територията на община Габрово: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 68 601 78 410 10  -191 114,7% 68,2% 

 

- за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница 

и Ситово: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 90 185 23 71 -67 -114 25,6% 38,4% 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-03 

от 17.07.2018 г. 

 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Тодорова. В резултат на извършената проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за три лицензионни 

територии, на „Карловогаз“ ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и 

„Ситигаз България“ ЕАД за две от лицензионните територии е изготвен доклад от 

01.08.2018 г., който е разгледан на закрито заседание на КЕВР на 15.08.2018 г. С решение 

на Комисията по Протокол № 144 от 15.08.2018 г., т. 1 докладът е върнат с указание в 

тридневен срок работната група да изрази становище по постъпилото особено мнение на 

„Овергаз Мрежи“ АД относно констативния протокол от извършената проверка. 

Становището на „Овергаз Мрежи“ АД, изразено в писма от 19.07.2018 г. и  

26.07.2018 г., не може да бъде прието за основателно поради следните причини: 

На първо място, по отношение на твърдението, че изпълнението на бизнес плана 

трябва да се отчита на ниво дружество, следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2, 

т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката бизнес планът е 

неразделна част от издадената за съответната територия лицензия. „Овергаз Мрежи“ АД е 

подало отделни заявления за одобряване на актуализирани бизнес планове за петте 
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лицензионни територии за периода 2015-2019 г. С решение на Комисията от 14.03.2017 г. 

са одобрени бизнес плановете за лицензионните територии поотделно, които включват 

показателите за изграждане на мрежа, инвестиции, годишна консумация на природен газ и 

брой присъединени клиенти. Следователно няма основания да се сравняват обобщени 

показатели за цялото дружество, при положение че одобрените такива са по лицензионни 

територии и контролът по изпълнение на бизнес плановете следва да се осъществи именно 

по лицензионни територии. 

На второ място, във връзка с твърдението, че проверката обхваща 2017 г., а 

актуализираните бизнес планове са одобрени с решение на КЕВР от 14.03.2017 г., е 

необходимо да се отбележи, че те са за периода 2015-2019 г., т.е. цялата 2017 г. е 

включена в този период. В утвърдените с Решение на КЕВР от 17.08.2017 г. цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи на дружеството са отразени 

предвидените инвестиции за цялата 2017 г. за всички лицензионни територии. 

На трето място, в разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 на Наредба № 2 за регулиране 

на цените на природния газ е предвидена хипотеза, при която могат да се извършат 

годишни корекции със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените 

инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности 

съгласно представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка не може да се 

счита за основателно твърдението на „Овергаз Мрежи“ АД, че инвестициите на годишна 

база следва да се вземат предвид само за оценка необходимостта от коригиращи мерки от 

дружеството. По отношение на искането на „Овергаз Мрежи“ АД - показателите на бизнес 

плановете да бъдат проверявани с натрупване, следва да се има предвид, че тези планове 

се изготвят, подават и одобряват от КЕВР с данни за всяка отделна година за периода на 

бизнес плана. Единственият показател, който се отчита с натрупване, е броят клиенти, 

така както е залегнал в бизнес плана, като това е съобразено при изготвянето на 

констативния протокол. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги, работната група предлага на Комисията да вземе решение, с което 

да приеме доклада относно проверката на петте газоразпределителни дружества, 

извършена съгласно Заповед № З-Е-97 от 03.07.2018 г. на Председателя на КЕВР. 

И. Н. Иванов каза, че работната група е изпълнила указанията, които Комисията е 

дала при предшестващото разглеждане на доклада. 

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

доклада на работната група за извършената проверка на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове на изброените дружество. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение доклад относно проверка на изпълнението на показателите 

на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия „Запад“, 

територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ ООД; 

„Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за територията 

на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за), от които три 

гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

Приложение: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 17.08.2018 г. - проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия 

„Запад“, територията на община Хисаря и територията на община Сопот; „Карловогаз“ 

ООД; „Овергаз Мрежи“ АД; „Севлиевогаз - 2000“ АД и „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Габрово и територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, 

Дулово, Главиница и Ситово. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 

 

 


