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П Р О Т О К О Л 
 

№ 190 
 

София, 18.10.2018 година 
 

 
Днес, 18.10.2018 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 Ремзи Осман, Александър 
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 
Росица Тоткова (без право на глас).  

 
 На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“, 
Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 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. № E-Дк-877 от 10.10.2018 г. относно проверка на изпълнението на 
показателите на одобрените бизнес планове на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ 
ООД; „Неврокоп газ“ АД; „Свиленград газ“ АД; „Газинженеринг“ ООД; „Газтрейд 
Сливен“ ЕООД; „Каварна газ“ ООД; „Комекес“ АД; „Примагаз“ АД; „Си Ен Джи 
Марица“ ООД и „Ситигаз България“ ЕАД. 

Работна група: Ромен Кишкин, Ремзия Тахир,  
Мариана Сиркова, Росица Тодорова, Диана Николкова,  

Боян Наумов, Ралица Караконова 
 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад вх. № E-Дк-877 от 10.10.2018 г. относно 
проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Газо-
енергийно дружество Елин Пелин“ ООД; „Неврокоп газ“ АД; „Свиленград газ“ АД; 
„Газинженеринг“ ООД; „Газтрейд Сливен“ ЕООД; „Каварна газ“ ООД; „Комекес“ 
АД; „Примагаз“ АД; „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Ситигаз България“ ЕАД. 

 
Със заповеди № З-Е-123 от 11.09.2018 г. и № З-Е-130 от 19.09.2018 г. на 

Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на 
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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 работни групи, в периодите от 11.09.2018 
г. до 11.10.2018 г. и от 19.09.2018 г. до 19.10.2018 г., да извършат проверки по документи 
на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. планирани и 
отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества, да съставят констативни 
протоколи и да изготвят доклад за резултатите от проверките.  Проверени са следните 
газоразпределителни дружества: „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ООД за 
територията на община Елин Пелин; „Неврокоп газ“ АД за територията на община Гоце 
Делчев и „Свиленград газ“ АД за територията на община Свиленград; „Газинженеринг“ 
ООД за територията на община Долни Дъбник; „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията 
на община Сливен; „Каварна газ“ ООД за територията на общините Каварна и Шабла; 
„Комекес“ АД за територията на община Самоков; „Примагаз“ АД за територията на 
община Варна - за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“; „Си 
Ен Джи Марица“ ООД за общини Стрелча, Златица и Пирдоп и „Ситигаз България“ ЕАД 
за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, 
Твърдица и Брацигово. 

 
Проверките са извършени по документи и обхващат 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 заповедите са съпоставени показателите в одобрените бизнес 
планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 2017 г. на цитираните дружества.  

 
I.  „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД 

1. „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД е титуляр на № Л-393-08 от 
17.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-393-12 от 
17.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията 
на община Елин Пелин за срок от 35 години. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

• Бизнес план за периода 2013 г. - 2017 г., съгласно Решение № ТПрГ-7 от 
17.09.2012 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Газо-енергийно дружество - Елин 
Пелин“ ЕООД, предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-46-4 от 30.03.2018 г.; 

• Писма с вх. № Е-15-46-4#2 от 20.04.2018 г. и  вх. № Е-15-46-4#3 от 25.04.2018 
г. от „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД. 

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 2120 2793 673 131,7% 
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3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 
съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 
година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 237 260 23 109,7% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 6530 9089 1647 2117 -4883 -6972 25,2% 23,3% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 216 6059 99 1476 -117 -4583 45,8% 24,4% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-14 от 28.09.2018 г.  
 
II. „Неврокоп-газ“ АД 
1. „Неврокоп-газ“ АД притежава лицензия № Л-289-08 от 22.12.2008 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-289-12 от 22.12.2008 г. за дейността 
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Гоце Делчев за 
срок до 22.12.2043 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. одобрен с Решение № БП-7 от 

07.01.2016 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с писмо с вх. № 
Е-15-49-7 от 04.04.2018 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 1945 819 -1126 42,1% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 276 4 -272 1,4% 
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3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

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

2017 1462 112 816 3 -646 -109 55,8% 2,7% 
 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 37 53 13 5 -24 -48 35,1% 9,4% 
 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 
протокол № Г-И-20 от 04.10.2018 г.  

 
III. „Свиленград газ“ АД 
1. „Свиленград-Газ“ АД притежава лицензия № Л-301-08 от 06.04.2009 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-301-12 от 06.04.2009 г. за 
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 
Свиленград за срок до 06.04.2044 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г. одобрен с Решение № БП - 49 от 

07.06.2016 г. на КЕВР; 
• Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с писмо с вх. № 

Е-15-51-8 от 02.04.2018 г.; 
• Писмо с вх. № Е-15-51-8#1 от 23.04.2018 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 4261 0 -4261 0% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 513 5 -508 1% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
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2017 1318 481 355 48 -963 -433 26,9% 10% 
 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 39 261 29 53 -10 -208 74,4% 20,3% 
 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-21 от 05.10.2018 г.  
 
IV. „Газинженеринг“ ООД 
1. „Газинженеринг“ ООД притежава 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. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2014 г. - 2018 г., одобрен с Решение № БП - 53 от 

29.07.2015 г. на КЕВР; 
• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Газинженеринг“ ООД, 

предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-23-6 от 27.04.2018 г.; 
• Писмо с вх. № Е-15-23-11 от 26.09.2018 г. от „Газинженеринг“ ООД. 

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 3078 1165 -1913 37,9% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 245 75 -170 30,8% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

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

2017 2997 1080 556 333 -2441 -747 18,5% 30,9% 
 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 
 

Общ брой клиенти (с натрупване) 
година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
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стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 57 360 34 314 -23 -46 59,7% 87,2% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-17 от 03.10.2018 г. 
 

V. „Газтрейд Сливен“ ЕООД 
1. „Газтрейд Сливен“ ЕООД притежава лицензия № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за 
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община 
Сливен за срок от 27 години. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г., одобрен с Решение № Л – 432 от 

16.02.2015 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, 
предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-38-5 от 20.04.2018 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 13 775 703 -13 072 5,1% 

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

Инвестиции (хил.лв.) 
година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 1402 62 -1340 4,4% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 11 441 1217 10 941 109 -500 -1108 95,6% 9% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 139 936 72 96 -67 -840 51,8% 10,3% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-23 от 08.10.2018 г. 
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VI. „Каварна газ“ ООД 
1. „Каварна газ“ ООД притежава 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 общините Каварна и 
Шабла за срок до 17.12.2039 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г., одобрен с Решение № БП – 54 от 

29.07.2015 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Каварна Газ“ ООД, предоставен в 
КЕВР с вх. № Е-15-22-5 от 30.03.2018 г.;  

• Писмо с вх. № Е-15-22-5 от 25.04.2018 г. от „Каварна газ“ ООД. 

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 2522 808 -1714 32% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 251 73 -178 29,1% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 3301 1502 1002 941 -2299 -561 30,4% 62,6% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 199 1282 147 971 -52 -311 73,9% 75,7% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-22 от 05.10.2018 г. 
 
VII. „Комекес“ АД 
1. „Комекес“ АД притежава лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г.за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-Л-174-12 от 27.04.2009 г. за дейността 
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„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Самоков за 
срок до 17.12.2039 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план за периода 2014 г. - 2018 г., одобрен с Решение № БП - 60 от 

06.10.2015 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Комекес“ АД, предоставен в КЕВР с 
вх. № Е-15-29-4 от 30.03.2018 г.;  

• Писмо с вх. № Е-15-29-5 от 13.04.2018 г. от „Комекес“ АД. 

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 17 891 9260 -8631 51,8% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 2752 2454 -298 89,2% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 9255 1473 8101 1930 -1154 457 87,5% 131% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 165 1203 127 1273 -38 70 77% 105,8% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-18 от 03.10.2018 г. 
 
VIII. „Примагаз“ АД 
1. „Примагаз“ АД притежава лицензия № Л-153-08 от 17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-153-12 от 18.01.2010 г. за дейността 
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна - за 
кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за срок до 17.12.2036 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
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• Бизнес план за периода 2014 г. - 2018 г., одобрен с Решение № БП - 36 от 
20.05.2015 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Примагаз“ АД, предоставен в КЕВР с 
вх. № Е-15-21-5 от 02.04.2018 г.; 

• Писма с вх. № Е-15-21-5#1 от 16.04.2018 г. и вх. № Е-15-21-5#2 от 20.04.2018 г. от 
„Примагаз“ АД. 

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 2874 241 -2633 8,4% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 152 106 46 69,7% 

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

клиенти: 
Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 9550 973 8658 412 -892 -561 90,7% 42,3% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 119 1545 108 502 -11 -1043 90,8% 32,5% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-15 от 28.09.2018 г. 
 
IX. „Си Ен Джи Марица“ ООД  
1. „Си Ен Джи Марица“ ООД притежава лицензия № Л-415-8 от 23.09.2013 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за 
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общини 
Пирдоп, Стрелча и Златица за срок от 35 години. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
•  Бизнес план за периода 2014 г. - 2018 г., одобрен с Решение № И1-Л-415 от 

08.10.2014 г. на Комисията; 
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•  Годишен доклад за дейността за 2017 г. предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-
35-11 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 19 291 0 -19 291 0% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 2086 0 -2086 0% 

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

клиенти: 
 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 6477 5770 0 0 -6477 -5770 0% 0% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 71 1923 0 0 -71 -1923 0% 0% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-19 от 03.10.2018 г. 
 
X. „Ситигаз България“ ЕАД 
1. „Ситигаз България“ ЕАД притежава лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за 
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия 
„Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово 
със срок до 20.09.2040 г. 

Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ 
и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособената територия на община 
Габрово за срок от 35 години и за територията на общини Силистра, Алфатар, Тутракан, 
Дулово, Главиница и Ситово със срок до 12.09.2042 г. Резултатите от проверката по 
изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове за горепосочените територии 
са отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-712 от 17.08.2018 г., приет от КЕВР на 23.08.218 г. с 
Протокол № 148, т.1. 
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2. Проверени са данните, съдържащи се в: 
• Бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия „Тракия“ и 

общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 
2014 г. - 2018 г., одобрен с Решение № И6-Л-209 от 20.04.2015 г. на КЕВР; 

• Годишен доклад за дейността на „Ситигаз България“ ЕАД за 2017 г., предоставен в 
КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-4 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): 
 

Изградена мрежа (л.м.) 
година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 21 250 42 178 20 928 198,5% 

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

съоръжения: 
Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 
2017 2007 4297 2290 214,1% 

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

клиенти: 
 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 
2017 117 420 9885 77 793 2753 -39 627 -7132 66,3% 27,9% 

 
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти 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 666 7590 672 2550 6 -5040 100,9% 33,6% 

 
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-16 от 03.10.2018 г. 
 

 Изказвания по т.1: 
Докладва Р. Тодорова. Със заповеди на Председателя на КЕВР от 11.09.2018 г. и 

19.09.2018 г. е възложено на работни групи да извършат проверки по документи на 10 
газоразпределителни дружества на изпълнението на показателите на одобрените бизнес 
планове, в т.ч. планирани и отчетени инвестиции, да съставят констативни протоколи и да 
изготвят доклад за резултатите от проверките.   

Проверени са следните газоразпределителни дружества: „Газо-енергийно 
дружество Елин Пелин“ ООД, „Неврокоп газ“ АД, „Свиленград газ“ АД, „Газинженеринг“ 
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ООД, „Газтрейд Сливен“ ЕООД, „Каварна газ“ ООД, „Комекес“ АД, „Примагаз“ АД, „Си 
Ен Джи Марица“ ООД за общини Стрелча, Златица и Пирдоп, и „Ситигаз България“ ЕАД 
за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, 
Твърдица и Брацигово. 

Проверките са извършени по документи и обхващат изпълнението на показателите 
на одобрените бизнес планове за 2017 г., а именно: изградена мрежа, направени 
инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти. 

В изпълнение на заповедите са съпоставени показателите в одобрените бизнес 
планове за 2017 г. с годишните отчети за дейността за 2017 г. на цитираните дружества. 

Процентното изпълнение на основните показатели, заложени в одобрените бизнес 
планове на проверените дружества, са представени в табличен вид в доклада. Изпълнение 
на част от показателите на одобрените бизнес планове се констатира при 3 от проверените 
дружества. Това са „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ООД, „Ситигаз България“ 
ЕАД и „Комекес“ АД. Изпълнение на инвестициите се отчита при „Газо-енергийно 
дружество Елин Пелин“ ООД и „Ситигаз България“ ЕАД. 

Неизпълнение по всички показатели е констатирано при 7 от дружествата -
„Газинженеринг“ ООД, „Газтрейд Сливен“ ЕООД, „Каварна газ“ ООД, „Неврокоп газ“ 
АД, „Примагаз“ АД, „Свиленград газ“ АД и „Си Ен Джи Марица“ ООД за трите общини.  

Всички дружества са подписали констативни протоколи. Не са получени 
възражения и особени мнения по тази проверка. 

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 относно проверките на десетте 
газоразпределителни дружества, извършени съгласно Заповед № З-Е-123 от 11.09.2018 г. и 
Заповед № З-Е-130 от 19.09.2018 г. на Председателя на КЕВР. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания. 
 
 
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 проверки на изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ООД; „Неврокоп 
газ“ АД; „Свиленград газ“ АД; „Газинженеринг“ ООД; „Газтрейд Сливен“ ЕООД; 
„Каварна газ“ ООД; „Комекес“ АД; „Примагаз“ АД; „Си Ен Джи Марица“ ООД и 
„Ситигаз България“ ЕАД. 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 
Евгения Харитонова. 

 
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 
Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, 
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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Приложение: 
1. Доклад с вх. № E-Дк-877 от 10.10.2018 г. относно проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ 
ООД; „Неврокоп газ“ АД; „Свиленград газ“ АД; „Газинженеринг“ ООД; „Газтрейд 
Сливен“ ЕООД; „Каварна газ“ ООД; „Комекес“ АД; „Примагаз“ АД; „Си Ен Джи 
Марица“ ООД и „Ситигаз България“ ЕАД. 

 
 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 
       
.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 
 (Р. Осман) 
 
................................................. 
 (А. Йорданов) 
 
................................................. 
 (В. Владимиров) 
 
.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 (Г. Златев) 
          Р. ТОТКОВА 
................................................. 
 (Е. Харитонова) 
 
 
 
 
 
Протоколирал: 
 (А. Фикова - главен експерт) 
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