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П Р О Т О К О Л 

 

№ 172 

 
София, 10.08.2017 година 

 

 

Днес, 10.08.2017 г. от 10:50 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 и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – 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-543 от 04.08.2017 г. относно: проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ ООД, 

„Каварнагаз“ ООД,  „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД. 

Работна група: Мариана Сиркова, Милен Димитров, 

 Диана Николкова, Росица Тодорова 

 
 

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

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ ООД, 

„Каварнагаз“ ООД,  „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД. 

 

 

Със заповед № З-Е-97 от 04.07.2017 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, 

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 04.07.2017 г. до 06.10.2017 г. да извърши проверка по 

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

планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества по график, да 

състави констативни протоколи и да изготви доклади за резултатите от проверката. 

Съгласноопределения график, в периода от 04.07.2017 г. до 04.08.2017 г. е извършена 

проверка на „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ ООД, „Каварнагаз“ ООД, „Костинбродгаз“ 

ООД и „Овергаз Мрежи“ АД.  
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Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна 

програма, приложение към заповедта и обхваща изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2016 г. Обект на проверката са следните показатели от 

бизнес плана: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на природен 

газ и брой присъединени клиенти. 

В изпълнение на заповедта бяха съпоставени показателите в одобрените бизнес 

планове за 2016 г. с годишните доклади за дейността за 2016 г. на цитираните дружества.  

 

I.  „Аресгаз” АД 

1. „Аресгаз” АД 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-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-

132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за 

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

срок до 26.02.2039 г.; 

- № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и 

лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за срок до 10.02.2039 

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. 

 

2. Проверката е извършена на база следните документи и информация: 

 Бизнес план на „Аресгаз” АД за обособена територия „Запад“ за периода 2016 г. – 

2020 г., одобрен с Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. на КЕВР; 

 Бизнес план на „Аресгаз” АД за обособена територия „Добруджа“ и общините 

Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище за периода 2013 г. – 2017 г., одобрен с Решение № 

БП-57 от 01.09.2016 г. на КЕВР; 

 Бизнес план на „Аресгаз” АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина за периода 2013 г. – 2017 г., одобрен с Решение № БП-56 от 01.09.2016 г. на 

КЕВР; 

 Бизнес план на „Аресгаз” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 г. 

– 2019 г., одобрен с Решение № БП-55 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 
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 Бизнес план на „Аресгаз” АД 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 2016 г. на „Аресгаз” АД, предоставен в КЕВР с 

вх. №  Е-15-60-9 от 31.03.2017 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 % 

2016 10 970 10 301 -669 93,90 % 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 10 866 6 870 -3 996 63,22 % 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 4 778 3 117 -1 661 65,24 % 

 

- за територията на община Хисаря 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 0 0 - - 

 

- за територията на община Сопот 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 0 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 % 

2016 1 451 1 839 388 126,74 % 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 1 582 2 030 448 128,32 % 
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- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 790 649 -141 82,15 % 

 

- за територията на община Хисаря 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 0 0 - - 

 

- за територията на община Сопот 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 0 0 - - 

 

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.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 13 255 1 560 10 154 1 583 -3 101 23 76,61 % 101,47 % 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 27 985 5 903 27 540 6 309 -445 406 98,41 % 106,88 % 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 11 686 1 296 12 752 1 457 1 066 161 109,12 % 112,42 % 

 

- за територията на община Хисаря 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 0 0 0 0 - - - - 

 

- за територията на община Сопот 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 0 0 0 0 - - - - 
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3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

- за обособена територия „Запад“  

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 194 1 459 194 1 710 0 251 100 % 117,20 % 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 797 6 877 827 7 063 30 186 103,76 % 102,70 % 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 203 1 529 209 1 612 6 83 102,96 % 105,43 % 

 

- за територията на община Хисаря 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 0 0 0 0 - - - - 

 

- за територията на община Сопот 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 0 0 0 0 - - - - 

 

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

от 20.07.2017 г.  

 

II. „Газинженеринг“ ООД 

1. „Газинженеринг” ООД е титуляр на лицензия № Л-155-08 от 17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-155-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Долни Дъбник за срок до 17.12.2039 г. 

 

2. Проверката е извършена на база следните документи и информация: 

• Бизнес план на „Газинженеринг ” ООД за периода 2014 г. – 2018 г., одобрен с 

Решение № БП-53 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 

• Доклад за дейността за 2016 г. и годишен финансов отчет на „Газинженеринг” 

ООД, предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-23-7 от 16.05.2017 г. 
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• Писмо с вх. № Е-15-23-9 от 19.07.2017 г. с коригирани данни за изпълнение на 

бизнес плана. 

 

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 % 

2016 2 964 188,1 -2 776 6,35% 

     

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

съоръжения: 

 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 203,527  15,526 -188 7,63 % 

 

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

потребители: 

 

Годишна консумация на природен газ (хил. м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 2 236 813 601,504 275,402 - 1 634 - 538 26,90 % 33,87 % 

 

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

година (с натрупване): 

 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 52 325 34 293 - 18 - 32 65,38 % 90,15 % 

 

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

от 19.07.2017 г. Във връзка с констатациите от проверката дружеството е представило в 

КЕВР доклад за дейността и анализ на изпълнението на бизнес плана за 2016 г. с вх. № Е-

15-23-9 от 21.07.2017 г., приложение № 7 към настоящия доклад. 

 

III. „Каварна газ“ ООД 

1. „Каварна газ” ООД е титуляр на лицензия № Л-154-08 от 17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-154-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Каварна и Шабла за срок до 17.12.2039 г.  

 

2. Проверката е извършена на база следните документи и информация: 

 Бизнес план на „Каварна газ” ООД за периода 2014 г. – 2018 г., одобрен с Решение 

№ БП-54 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 
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 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на „Каварна газ” ООД, предоставен в 

КЕВР с вх. №  Е-15-22-6 от 31.03.2017 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 % 

2016 2 180 2 906 726 133,30 % 

 

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

съоръжения: 

Инвестиции (хил. лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 346,179 98 -248 28,31 % 

 

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

потребители: 

 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 2 787 1 342 905 799 - 1 882 - 543 32,47 % 59,54 % 

 

3.4.  Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти (с натрупване): 

Брой клиенти 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 178 1 132 123 900 - 55 - 232 69,10 % 79,51 % 

 

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

от 18.07.2017 г. Във връзка с констатациите от проверката дружеството е представило в 

КЕВР становище с вх. № Е-15-22-12 от 02.08.2017 г., приложение № 8 към настоящия 

доклад. 

 

IV. „Костинбродгаз“ ООД 

1. „Костинбродгаз” ООД е титуляр на лицензия № Л-211-08 от 25.09.2006 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Костинброд за срок до 25.09.2041 г. 

 

2. Проверката е извършена на база следните документи и информация: 

 Бизнес план на „Костинбродгаз” ООД за периода 2016 г. – 2020 г., одобрен с 

Решение № БП-55 от 29.08.2016 г. на КЕВР; 

 Доклад за дейността за 2016 г. и годишен финансов отчет на „Костинбродгаз” 

ООД, предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-40-6 от 07.04.2017 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-40-6 от 05.07.2017 г. с коригирани данни за изпълнение на 

бизнес плана. 



 8 

 

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 % 

2016 6 836 2 748 -4 088  40,20% 

 

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

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 346 150 -196 43,35% 

 

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

потребители: 

 

Годишна консумация на природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 8 628 660 5 422 733 -3 206 73 62,84% 111,06% 

 

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

година (с натрупване): 

 

Брой потребители 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 68 509 68 499 0 -10 100% 98% 

 

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

от 19.07.2017 г. 

 

V. „Овергаз Мрежи” АД 

 

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

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

184-12/27.04.2009 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-439-08/30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“  и № Л-

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

срок от 25 години за територия Запад;  

- № Л-438-08/30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“  и №Л-438-

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

26 години за територия Изток; 

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

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

от 25 години за територия Север; 
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- № Л-441-08/30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и №Л-441-

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

27 години за територия Юг. 

 

2. Проверката е извършена на база следните документи и информация: 

 Бизнес план на „Овергаз Мрежи” АД за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с 

Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на „Овергаз Мрежи” АД, предоставен в 

КЕВР с вх. №  Е-15-57-19 от 31.03.2017 г. В този доклад данните от бизнес плана не 

отговарят на действащия към датата на подаване, а именно одобрения с решение на 

Комисията от 14.03.2017 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-57-19 от 10.07.2017 г., в което е предоставена коригирана 

информация, съответстваща на бизнес плана, одобрен с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. 

на КЕВР. 

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 % 

2016 21 320 8 678 -12 642 40,70% 

 

- за територия Запад: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 2 073 6 072 3 999 292,91% 

 

- за територия Изток: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 8 340 9 912 1 572 118,85% 

 

- за територия Север: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 6 000 6 968 968 116,13% 

 

- за територия Юг: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 1 518 699 -819 46,05% 

 

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 % 

2016 4 453 2 358 -2095 52,95% 

 

- за територия Запад: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 444 704 260 158,61% 

 

- за територия Изток: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 1 647 1432 -215 86,93% 

 

- за територия Север: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 1 275 1 189 -86 93,29% 

- за територия Юг: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2016 310 181 -129 58,44% 

 

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.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 51 497 24 641 64 321 25 920 12 824 1 279 124,90% 105,19% 

Снабдени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 51 497 24 641 48 356 25 920 -3 141 1 279 93,90% 105,19% 

 

- за територия Запад: 

Разпределени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 27 365 5 398 28 430 5 763 1 065 365 103,89% 106,76% 

Снабдени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 27 365 5 398 29 044 5 763 1 679 365 106,13% 106,76% 
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- за територия Изток: 

Разпределени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 59 126 7 461 57 912 6 651 -1 214 -810 97,95% 89,14% 

Снабдени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 59 126 7 461 57 709 6 651 -1 417 -810 97,60% 89,14% 

 

- за територия Север: 

Разпределени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 64 764 10 039 70 854 10 477 6 090 438 109,40% 104,37% 

Снабдени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 64 764 10 039 64 729 10 477 -35 438 99,95% 104,37% 

 

- за територия Юг: 

Разпределени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 17 826 3 205 16 698 3 448 -1 128 243 93,67% 107,59% 

Снабдени количества природен газ (хил.м
3
) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 17 826 3 205 15 775 3 448 -2 051 243 88,49% 107,59% 

 

Наблюдава се разлика между разпределените и снабдените количества природен газ 

в отчетите за стопанските клиенти. Това 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. 

 Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година (с 

натрупване): 

 

- за територия Столична община и община Божурище: 

Брой клиенти 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
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стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 689 23 739 679 23 048 -10 -691 98,55% 97,09% 

 

- за територия Запад: 

Брой клиенти 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 469 6 979 477 6 976 8 -3 101,71% 99,96% 

 
- за територия Изток: 

Брой клиенти 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 906 9141 783 8 802 -123 -339 86,42% 96,29% 

 

- за територия Север: 

Брой клиенти 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 886 11 480 813 11 716 -73 236 91,76% 102,06% 

 

- за територия Юг: 

Брой клиенти 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2016 318 4 212 317 4 205 -1 -7 99,69% 99,83% 

 

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

от 20.07.2017 г. Във връзка с констатациите от проверката дружеството е представило в 

КЕВР становище с вх. № Е-15-57-31 от 20.07.2017 г. към протокола, приложение № 6 към 

настоящия доклад. 

 

Във връзка с извършване на проверката на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2016 г., с писма с изх. № Е-15-60-19 от 21.07.2017 г.; № Е-

15-23-11 от 21.07.2017 г.; № Е-15-22-11 от 21.07.2017 г.; № Е-15-40-11 от 21.07.2017 г. и № 

Е-15-57-33 от 21.07.2017 г. от дружествата е изискано да предоставят информация в 

табличен вид за отчетните стойности за 2016 г. по амортизационни планове от модела за 

цени, утвърдени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител“. Предоставена е информация, както следва: 

1. „Аресгаз” АД с писмо с вх. № Е-15-60-19 от 25.07.2017 г. е представило 

следните данни: 

1.1. За обособена територия Добруджа: (…) 

 

1.2. За обособена територия Мизия: (…) 

1.3. За обособена територия Запад: (…) 
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2. Газинженеринг“ ООД“ с писмо с вх. № Е-15-23-11 от 28.07.2017 г. е 

представило следните данни: (…) 

3. „Каварнагаз“ ООД с писмо с вх. № Е-15-22-11 от 03.08.2017 г. е предоставило 

следните данни: (…) 

4. „Костинбродгаз“ ООД с писмо с вх. № Е-15-40-11 от 26.07.2017 г. е 

предоставило следните данни: (…) 

5. „Овергаз Мрежи“ АД с писмо с вх. № Е-15-57-33 от 28.07.2017 г. е 

предоставило следните данни: 

5.1. За територия Север: (…) 

 

*  По бизнес план за 2016 г., утвърден от КЕВР с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. 

** По Годишен финансов отчет за 2016 г. и годишен доклад за изпълнение на 

лицензионните дейности на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионна територия Север 

(приложени към писмо вх. № Е-15-57-19 от 31.03.2017 г.). 

 

5.2. За територия Запад: (…) 

* По бизнес план за 2016 г., утвърден от КЕВР с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. 

** По Годишен финансов отчет за 2016 г. и годишен доклад за изпълнение на 

лицензионните дейности на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионна територия Запад 

(приложени към писмо вх. № Е-15-57-19 от 31.03.2017 г.). 

 

5.3. За територия Изток: (…) 

* По бизнес план за 2016 г., утвърден от КЕВР с Решение № БП-3 от 14.03.2017г. 

** По Годишен финансов отчет за 2016 г. и годишен доклад за изпълнение на 

лицензионните дейности на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионна територия Изток 

(приложени към писмо вх. № Е-15-57-19 от 31.03.2017 г.). 

 

5.4. За територия Юг: (…) 

*  По бизнес план за 2016 г., утвърден от КЕВР с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. 

** По Годишен финансов отчет за 2016 г. и годишен доклад за изпълнение на 

лицензионните дейности на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионна територия Юг 

(приложени към писмо вх. № Е-15-57-19 от 31.03.2017 г.). 

 

5.5. За територия Столична община и община Божурище: (…) 

* По Бизнес план за 2016 г., утвърден от КЕВР с Решение № БП-3 от 14.03.2017 г. 

** По Годишен финансов отчет за 2016 г., и годишен доклад за изпълнение на 

лицензионните дейности на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионна територия Столична 

община и община Божурище (приложени към писмо вх. № Е-15-57-19 от 31.03.2017 г.). 

 

Изказвания по т.1: 

Докладва Р. Тодорова. Със заповед № З-Е-97 от 04.07.2017 г. на Председателя е 

възложено на работната група в периода от 04.07.2017 г. до 06.10.2017 г. да извърши 

проверка по документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на 

газоразпределителните дружества, в т.ч. планирани и отчетени инвестиции по график, да 
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състави констативни протоколи и да изготви доклади за резултатите от проверката. 

Проверката е разделена на три периода. Първият обхваща „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ 

ООД, „Каварнагаз“ ООД, „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД. Съгласно 

заповедта е извършена в периода от 04.07.2017 г. до 04.08.2017 г.  

Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна 

програма, приложение към заповедта, и обхваща изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2016 г. Обект на проверката са следните показатели от 

бизнес плана: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на природен 

газ и брой присъединени клиенти. Резултатите от тяхното изпълнение са представени в 

табличен вид. В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените 

бизнес планове за 2016 г. с годишните доклади за дейността за 2016 г. на изброените 5 

дружества. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Аресгаз” АД за обособените 

територии „Запад“, „Добруджа“ и „Мизия“ е между 82% и 128%. Изпълнението на 

годишната консумация на природен газ за стопанските клиенти в хил. лв. на „Аресгаз” АД 

е между 87% и 109%, а за битовите - между 101% и 112%. За другите две територии на 

„Аресгаз” АД, общини Сопот и Хисаря, в одобрените бизнес планове не са предвидени 

инвестиции и консумация на природен газ, както и изграждане на врежа и присъединяване 

на клиенти. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Газинженеринг“ ООД е около 8%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопанските клиенти в хил. 

лв. е около 27%, а за битовите - около 34%. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Каварнагаз“ ООД е около 28%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопанските клиенти в хил. 

лв. е около 32%, а за битовите - около 60%. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Костинбродгаз“ ООД е около 43%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопанските клиенти в хил. 

лв. е около 63%, а за битовите - около 111%. 

Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Овергаз Мрежи“ АД за петте 

лицензионни територии е между 53% и 159%. Изпълнението на годишната консумация на 

природен газ за стопански и битови клиенти е разделена на разпределени и снабдени 

количества природен газ. За разпределените количества изпълнението в хил. лв. е между 

88% и 125%, а за снабдените количества е между 89% и 108%. 

Във връзка с извършване на проверката на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2016 г. от дружествата е изискано да предоставят данни за 

отчетните стойности за 2016 г. по амортизационни планове от модела за цени, утвърдени 

за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“. Тези стойности са представени в доклада в табличен вид. 

Във връзка с извършената проверка са подписани Констативни протоколи от 

всичките пет дружества, които са включени в първия период на проверката. Има 

предоставени становища от „Газинженеринг“ ООД, „Каварнагаз“ ООД и „Овергаз 

Мрежи“ АД, които са приложения към доклада. 

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 на работната група за резултатите от проверката на тази първа група 

газоразпределителни дружества. 

И. Н. Иванов даде думата за въпроси и изказвания. 

А. Йорданов каза, че изказването му не е свързано с отразените в доклада 

констатации, които са безспорни и са закрепени в Констативните протоколи. Йорданов би 

искал да постави темата: Какво Комисията може и следва да направи вследствие на тези 

установени резултати? Предвидена е опция в Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране 
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на цените, съгласно която Комисията може да направи годишна корекция в цените на база 

разминаването между прогнозни и отчетни или установени при проверка инвестиции 

(като размер). За жалост Наредбата не е в достатъчна степен е развила реда, по който 

Комисията следва да направи това. Като краен резултат се вижда общият извод от доклада 

като съоръжения и линейни метри. Дори в общата част плановете са преизпълнени, но са 

били силно надценени като размер на инвестициите в пари, вследствие на което през 

амортизационните отчисления, нормата на възвръщаемост, дружествата са имали една 

доходност от тези планирани инвестиции, без реално да ги направят. А. Йорданов счита, 

че пристъпването към корекция в цените, там където е възможно, защото има дружества с 

прекъснати периоди на бизнес планове, регулаторни периоди, по някакви причини. 

Пример е Овергаз, при който предстои да се финализира процедурата по утвърждаване на 

единни цени. Тук очевидно няма да е възможно да се приложи годишна корекция. А. 

Йорданов каза, че само поставя темата на вниманието на Комисията. Може би трябва и 

методологията да бъде обсъдена и допълнително да бъде възложено на отдела за цени да 

предложи нататък действия, които са вследствие резултатите от проверката.  

И. Н. Иванов каза, че действително темата не е пряко свързана с проверката, но тя 

показва разминавания между предвидените и реализирани инвестиции. Комисията има 

вече практика по отношение на електроразпределителните дружества. Този въпрос трябва 

да бъде обсъден и да се търси решение, за което ще бъде създадена работна група към 

дирекция Правна и дирекция „Природен газ“. 

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

на решение, прочетен от Р. Тодорова. 

 

 

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: 

 

Приема за сведение доклад относно проверка на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове на „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ ООД, „Каварнагаз“ ООД,  

„Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД съгласно Заповед № З-Е-97 от 04.07.2017 г. 

на Председателя на КЕВР. 

 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения 

Харитонова.  

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров и Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-543 от 04.08.2017 г. - проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз” АД, „Газинженеринг“ ООД, 

„Каварнагаз“ ООД,  „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД;  
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ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова)     

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


