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ПРОТОКОЛ
№ 98
София, 13.06.2019 година
Днес, 13.06.2019 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова и Ю. Митев - за главен секретар - съгласно Заповед № 467/ 05.06.2019 г. (без
право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „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-323 от 04.06.2019 г. относно проверка по документи във
връзка с писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. от „Овергаз Мрежи“ АД.
Работна група: Ромен Кишкин; Мариана Сиркова, Росица Тодорова,
Пламен Кованджиев, Дарина Кавалова, Ралица Караконова
2. Доклад с вх. № Е-Дк-324 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова проверка
на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.
Работна група: Мариана Сиркова, Росица Тодорова
3. Доклад с вх. № Е-Дк-325 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова проверка
на „Овергаз Мрежи“ АД.
Работна група: Милен Димитров, Дарина Кавалова, Ралица Караконова
4. Доклад с вх. № О-Дк-327 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Диана Николкова, Теодора Бельова

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

5. Доклад с вх. № О-Дк-328 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Диана Николкова, Теодора Бельова
6. Доклад с вх. № О-Дк-329 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
7. Доклад с вх. № О-Дк-330 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова
8. Доклад с вх. № О-Дк-331 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви, дължими от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
9. Доклад с вх. № О-Дк-332 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви, дължими от „КОГРИЙН“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
10. Доклад с вх. № О-Дк-333 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви, дължими от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-323 от 04.06.2019 г. относно
проверка по документи във връзка с писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от
15.03.2019 г. от „Овергаз Мрежи“ АД.
В изпълнение на Заповед № З-Е-39 от 19.03.2019 г. на Председателя Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), издадена на основание чл. 21, ал. 1, т.
42, чл. 75, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 76, ал. 4, т. 1, т. 3 и т. 8 и т. 13, чл. 77, ал. 2 и ал. 3, чл. 78 и
чл. 80 от Закона за енергетиката (ЗЕ), е извършена проверка по документи на „Булгаргаз“
ЕАД във връзка с получени писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. от
„Овергаз Мрежи“ АД.
В писмата са изложени твърдения за немотивиран отказ от страна на „Булгаргаз“
ЕАД да приема предложения на „Овергаз Мрежи“ АД за изменение на договорените
дневни количества, като по този начин изкуствено се завишава цената за доставка на
природния газ.
В писмо с вх. № Е-15-57-8 от 15.03.2019 г. „Овергаз Мрежи“ АД посочва, че за да
обезпечи снабдяването на своите клиенти с природен газ е сключило с „Булгаргаз“ ЕАД
договор № 494-2013 от 30.12.2016 г. и договор № 494-191 от 30.08.2018 г., които са за
доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа (Договора). Според
„Овергаз Мрежи“ АД от 19.11.2018 г. „Булгаргаз“ ЕАД е наложило практика за почти
целия зимен сезон да не приема предложенията на „Овергаз Мрежи“ АД за увеличение на
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дневните договорени количества (ДДК). „Овергаз Мрежи“ АД твърди, че това го поставя в
изключително неблагоприятно положение, тъй като снабдява с природен газ над 70 000
битови клиенти с неравномерна консумация. Дружеството посочва, че тези клиенти не
подават заявки за своето потребление, поради което е абсолютно невъзможно въз основа
на предварителни годишни, тримесечни и месечни прогнози „Овергаз Мрежи“ АД да
управлява оптимално своите заявки към доставчика по начин, който да осигури
непрекъснато снабдяване за крайните битови клиенти, без това да води до понасяне на
допълнителни разходи за дружеството. „Овергаз Мрежи“ АД отбелязва, че на клиентите
със сезонна неравномерност е присъща значителна и дневна неравномерност в
консумацията, дължаща се основно на метеорологичните условия. В тази връзка за
„Овергаз Мрежи“ АД е от изключителна важност да може ефективно и пълноценно да се
ползва от предвиденото в т. 8.2.2 от Договора право да иска изменение на ДДК, чрез
изпращане до доставчика на предложение съгласно образеца по Приложение № 3 към
Договора. Дружеството посочва, че след 19.11.2018 г. „Булгаргаз“ ЕАД системно отхвърля
предложенията на „Овергаз Мрежи“ АД за изменение на ДДК. „Овергаз Мрежи“ АД
счита, че с това си поведение „Булгаргаз“ ЕАД умишлено се стреми да постави клиентите
си в положение, при което те ще бъдат принудени за част от доставените им обеми да
заплащат допълнителните 10% по т. 7.3 от Договора. „Овергаз Мрежи“ АД счита, че със
своите действия „Булгаргаз“ ЕАД неправомерно завишава цената за доставка на природен
газ в грубо нарушение на императивни правни норми и на Решение Ц-14 от 28.09.2018 г. и
Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР. С описаните действия, според „Овергаз
Мрежи“ АД, общественият доставчик злоупотребява със своето господстващо положение,
нарушавайки едновременно изискванията на нормативни актове, индивидуални
административни актове и лицензионни задължения.
Според „Овергаз Мрежи“ АД от страна на „Булгаргаз“ ЕАД са нарушени чл. 30, ал.
1, т. 7 от ЗЕ; чл. 210, ал. 1 от ЗЕ; чл. 17, ал. 3 и ал. 12 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за
регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и административните актове,
утвърждаващи пределна цена, над която „Булгаргаз“ ЕАД не може да продава природен
газ в качеството си на обществен доставчик - Решение № Ц-14 от 28.09.2018 г. на КЕВР
и
Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР. Дружеството счита, че при действието
на императивните норми на чл. 17, ал. 3 и ал. 12 от НРЦПГ, регламентиращи специален
режим, по който „Булгаргаз“ ЕАД може да поиска да му бъдат възстановени всички
разходи във връзка с обществената доставка на природен газ, са недопустими всякакви
други договорни и извъндоговорни способи за извличане на допълнителни спрямо
утвърдените от регулатора приходи.
„Овергаз Мрежи“ АД счита също, че „Булгаргаз“ ЕАД нарушава и следните
лицензионни условия:
- лицензиантът да извършва дейността по обществена доставка на природен газ на
територията на Република България съгласно разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове
по неговото прилагане, действащото законодателство, общите и индивидуалните
административни актове на комисията, условията на тази лицензия;
- задължението при осъществяване на дейността по лицензията лицензиантът да не
злоупотребява с господстващото си положение;
- договорите за доставка на природен газ на обществените снабдители да се
сключват при регулирани цени и условия, в съответствие с приложимите разпоредби на
действащите нормативните актове, правилата за търговия с природен газ и другите актове
на комисията;
- императивното изискване лицензиантът да упражнява лицензионната си дейност
при прилагане на регулирани цени, утвърдени от Комисията с решения.
В допълнение към горното, в писмо с вх. № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. „Овергаз
Мрежи“ АД твърди, че общественият доставчик злоупотребява със своето господстващо
положение, нарушавайки и изискванията на Договора между страните, като счита, че
клаузата на т. 7.3 е нищожна, тъй като противоречи на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ и чл. 17, ал. 3
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и ал. 12 от НРЦПГ. Дружеството счита, че възползвайки се от господстващото си
положение, „Булгаргаз“ ЕАД принуждава „Овергаз Мрежи“ АД да заплаща цена, поголяма от договорената, утвърдена от КЕВР.
Според „Овергаз Мрежи“ АД дори и да се приеме, че т. 7.3 не е нищожна, то следва
да се отчете, че съвместното ѝ прилагане с т. 8.5 от Договора преследва определена правна
цел, а именно: да се компенсират определени разходи, които доставчикът е направил
допълнително във връзка с осигуряването на поисканите над ДДК количества природен
газ, или правомерно да се откаже доставката на допълнителен обем, когато същата не
може да бъде осигурена, поради различни причини - невъзможност да се закупят
допълнителните обеми или да се транспортират до точката на доставка. Следователно
правото на „Булгаргаз“ ЕАД по т. 8.5 от Договора да откаже да приеме предложението на
клиента за изменение на ДДК не може да се упражнява произволно, а само и единствено с
оглед изпълнението на тези основни цели.
Във връзка с изложеното в писмата, „Овергаз Мрежи“ АД иска КЕВР да упражни
своите правомощия, като извърши проверка по случая и предприеме регламентираните в
закона мерки.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-15-57-8 от 02.04.2019 г. от „Булгаргаз“ ЕАД е изискано
да предостави становище по изложените от „Овергаз Мрежи“ АД твърдения, информация,
справки, както и копия на относимите документи.
С писмо с вх. № Е-15-57-8 от 10.04.2019 г., „Булгаргаз“ ЕАД е представило в КЕВР
становище по твърденията на „Овергаз Мрежи“ АД; справка за начислени неустойки по т.
7.3. от договорите за доставка на природен газ на всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД за
периода на проверката; копия на фактури, издадени от „Булгаргаз“ ЕАД на „Овергаз
Мрежи“ АД за периода на проверката и таблица, съдържаща обобщена информация за:
месечните заявки от „Овергаз Мрежи“ АД; дневните договорени количества; подадените
заявки от „Овергаз Мрежи“ АД с искания за увеличаване на ДДК природен газ на
основание договора за доставка на природен газ (сумарно); потвърдените заявки от
„Булгаргаз“ ЕАД; сумарно полученото за съответния месец от „Овергаз Мрежи“ АД и
количество надвишаващо 105% ДДК, на което е начислена неустойка на „Овергаз Мрежи“
АД.
В становището си „Булгаргаз“ ЕАД отбелязва, че в качеството си на обществен
доставчик, предоставя услуга от обществен интерес и в изпълнение на лицензионните си
задължения следва да осигурява непрекъснатост и качество на доставката на природен газ
за всички клиенти в страната. Дружеството посочва, че търговските отношения на
„Булгаргаз“ ЕАД, свързани с доставката на природен газ, се уреждат с писмени договори,
чието съдържание е изцяло съобразено с разпоредбата на чл. 5 от Правилата за търговия с
природен газ (ПТПГ). „Булгаргаз“ ЕАД посочва, че цитираната разпоредба изрично
предвижда, че когато страна по тези договори е общественият доставчик, условията на
доставка са обвързани с условията по договорите, по които общественият доставчик
купува, пренася и съхранява природен газ.
„Булгаргаз“ ЕАД отбелязва, че предвид нарасналото потребление на природен газ от
втората половина на месец ноември 2018 г., дружеството е упражнило правото си да не
приема предложения от клиентите за изменение на ДДК, които ги надвишават, съгласно
условията на т.8.5. от Договора.
„Булгаргаз“ ЕАД счита, че твърденията на „Овергаз Мрежи“ АД, че общественият
доставчик неправомерно завишава цената за доставка на природен газ в нарушение на
императивни правни норми и на Решение № Ц-14 от 28.09.2018 г. и Решение № Ц-19 от
28.12.2018 г. на КЕВР, както и че доставчикът злоупотребява със своето господстващо
положение, нарушавайки едновременно изискванията на нормативни актове,
индивидуални административни актове и лицензионни задължения, са неприемливи.
„Булгаргаз“ ЕАД твърди, че прилага единен подход към всички клиенти, отправили
искане за осигуряване на количества, надвишаващи ДДК, за което дружеството няма
задължението да осигури, съгласно условията на Договора.
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Общественият доставчик посочва, че съгласно т. 7.3. от Договора „за приетите
количества, надвишаващи ДДК, клиентите заплащат допълнително 10% от съответната
регулирана цена на природния газ“. „Булгаргаз“ ЕАД счита, че в тези случаи
допълнителното плащане по т. 7.3 от Договора представлява неустойка за неизпълнение
на договорно условие от страна на клиентите и не се явява нарушение на утвърдената от
КЕВР цена с Решение Ц-14 от 28.09.2018 г. и Решение Ц-19 от 28.12.2018 г.
„Булгаргаз“ ЕАД твърди, че търпи аналогични неустойки по договора с основния си
доставчик на природен газ. Дружеството заявява, че ще продължава да изпълнява
клаузите, залегнали в договорите с клиентите си, което е гаранция за осигуряване на
финансовата му обезпеченост. Според „Булгаргаз“ ЕАД пренебрегването на договорените
с клиентите условия за доставка на природен газ, в това число и на тези по т. 7.3 от
Договора би довело до негативни финансови резултати за дружеството.
„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че предложения от клиенти за осигуряване на количества,
надвишаващи ДДК, се приемат в случай, че е възможно да бъде осигурена тяхната
доставка, както и техния пренос от операторите на преносните мрежи на Република
Румъния и Република България, без това да води до допълнителни разходи за
дружеството.
Според „Булгаргаз“ ЕАД незаконосъобразно и недопустимо е искането на „Овергаз
Мрежи“ АД на обществения доставчик да бъдат възстановени всички разходи във връзка с
обществената доставка на природен газ, чрез регулираната цена за следващ период. В тази
връзка „Булгаргаз“ ЕАД счита, че твърденията на „Овергаз Мрежи“ АД за нарушения на
нормативните разпоредби и лицензионните задължения са неверни, несъстоятелни и
тенденциозни.
В отговор на поставените в писмо с изх. № Е-15-57-8 от 02.04.2019 г. въпроси
общественият доставчик пояснява, че съгласно т. 7.1. от Договора, ДДК се определя като
месечното количество газ по т.4.1. се раздели на броя на дните в съответния месец, в
който клиентът ще приема доставения газ, освен в случаите по т.8.2.1. и т. 8.2.2 от
Договора. Когато „Булгаргаз“ ЕАД отхвърли или приеме само частично предложение за
изменение на ДДК, с цел избягването на неустойка по Договора, сключен между
обществения доставчик и „Овергаз Мрежи“ АД, за клиента съществува възможността да
си осигури необходимите му допълнителни количества от алтернативен доставчик.
„Булгаргаз“ ЕАД отбелязва, че в случаите, когато взема отношение по отправено
искане от свой клиент за увеличаване на ДДК, неговото решение е изцяло съобразено с
възможностите и условията за доставка и пренос на тези допълнителни количества.
Дружеството твърди, че през периода м. ноември 2018 г. - м. февруари 2019 г. е
приемало всички предложения на всички свои клиенти за намаление на ДДК
(включително „Овергаз Мрежи“ АД). През посочения период са приемани всички
предложния от клиентите за увеличение на ДДК, единствено когато е съществувала
възможност да бъде осигурена тяхната доставка, както и техния пренос от операторите на
преносните мрежи на Република Румъния и Република България, без това да води до
допълнителни разходи за дружеството.
Във връзка с извършената проверка по документи на „Булгаргаз“ ЕАД е съставен
Констативен протокол № 04 от 15.05.2019 г. (Приложение № 1 към настоящия доклад),
който е връчен на упълномощен представител на дружеството. С писмо с вх. № Е-15-20-14
от 17.05.2019 г., „Булгаргаз” ЕАД е възразило срещу направената констатация в
протокола, а именно: за периода на проверката „Овергаз Мрежи“ АД е правило искания
за увеличаване на ДДК природен газ на основание подписаните договори за доставка на
природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД. Общественият доставчик не е приемал заявки, но
въпреки това е доставял на „Овергаз Мрежи“ АД количества природен газ по
непотвърдени заявки. В резултат „Булгаргаз“ ЕАД е начислявало неустойки за приети
количества, надвишаващи 105% ДДК, съгласно чл. 7.3. от договорите между страните. В
Констативния протокол в табличен вид е отразена информация за месечните заявки от
„Овергаз Мрежи“ АД за периода м. ноември 2018 г. – м. февруари 2019 г., дневните
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договорени количества, заявките на „Овергаз Мрежи“ АД за увеличаване на ДДК,
потвърдените заявки от „Булгаргаз” ЕАД, сумарно получените количества от „Овергаз
Мрежи“ АД и количествата надвишаващи 105% ДДК, на които е начислена неустойка.
Общественият доставчик счита, че въпреки неприетото от него предлаганото
увеличение от страна на „Овергаз Мрежи“ АД на ДДК през проверявания период,
„Овергаз Мрежи“ АД е потребявало количества природен газ над приетите от „Булгаргаз“
ЕАД. Приемането на количества природен газ над приетото от „Булгаргаз“ ЕАД е избор
на клиента, като в този случай се прилагат условията на договора за доставка.
След анализ на всички събрани в хода на административното производство
данни и доказателства, се установи следното:
„Булгаргаз” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-214-14 от 29.11.2009 г. за
осъществяване на дейността „обществена доставка на природен газ” за територията на
Република България, издадена за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Между „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Мрежи“ АД са сключени следните договори:
- договор за доставка на природен газ № 494-2013, действащ от 01.01.2017 г. до
31.12.2018 г.;
- договор за доставка на природен газ на изходен пункт № 494-191, действащ от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и договор за доставка на природен газ на входен пункт №
494-192, действащ от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Съгласно т. 7.1. от Договора дневното договорено количество се определя като
месечното количество газ по т. 4.1. (годишната програма) се раздели на броя на дните в
съответния месец, в който клиентът ще приема доставения газ. Съгласно т. 7.2. от
Договора достъвчикът не е длъжен да осигурява на клиента количество газ, което
надвишава ДДК. Съгласно т. 7.3. от Договора за приетото количество газ над 105% от
ДДК през всеки един ден на съответния месец на доставка, клиентът заплаща на
доставчика допълнително 10% от цената на газа в месеца на приемане.
С Решение № Ц - 14 от 28.09.2018 г. КЕВР е утвърдила, считано от 01.10.2018 г. цена
за IV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната
мрежа, в размер на 456,65 лв./1000 нм3или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС). Комисията е
утвърдила горепосочените цени на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т.
7 и 8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17 и чл. 21 от НРЦПГ.
От издадените от „Булгаргаз“ ЕАД фактури на „Овергаз Мрежи“ АД е видно
следното:
- фактура № 1000006276 от 02.11.2018 г.; № 1000006277 от 02.11.2018 г. и дебитно
известие № 1000006916 от 07.12.2018 г. за м. ноември 2018 г. и фактура № 1000006783 от
03.12.2018 г.; № 1000006784 от 03.12.2018 г. и дебитно известие № 1000007119 от
09.012019 г. за м. декември 2018 г. – във фактурите на отделен ред е посочена утвърдената
от КЕВР цена за съответното тримесечие, в размер на 43,28 лв./MWh за количеството
природен газ, съгласно т. 12.16.1. и т. 12.16.2. от Договора. Останалите параметри във
фактурите са пренос и капацитетни продукти – месечен, тримесечен, годишен и
превишен. В дебитните известия на отделен ред са посочени фактурираното и доставеното
количество природен газ за съответния месец по утвърдената от КЕВР цена. Приетото
количество над 105% ДДК е фактурирано съгласно т. 7.3. от Договора по 10% от
утвърдената от КЕВР цена, като е описано на отделен ред. Останалите параметри в
дебитните известия се отнасят до преноса, капацитените продукти, акциз и ДДС.
С Решение № Ц - 19 от 28.12.2018 г. КЕВР е утвърдила, считано от 01.01.2019 г. цена
за I тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на
крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната
мрежа, в размер на 44,80 лв./MWh (без акциз и ДДС), в т.ч. компонента „цена на
природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44,08 лв./MWh, компонента
за дейността „обществена доставка” в размер на 0,59 лв./MWh и компонента за
компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в
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размер на 0,13лв./MWh. Комисията е утвърдила горепосочените цени на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл.
17 и чл. 21 от НРЦПГ.
От издадените от „Булгаргаз“ ЕАД фактури на „Овергаз Мрежи“ АД е видно
следното:
- фактура № 1900000434 от 03.01.2019 г.; № 1900000435 от 03.01.2019 г.; №
1900000436 от 03.01.2019 г.; № 1900001125 от 08.02.2019 г.; дебитно известие №
1900001226 от 08.02.2019 г. за м. януари 2019 г. и уведомление за допълнително плащане
на неприето количество № 9000004920 от 08.02.2019 г.; фактура № 1900000892 от
01.02.2019 г.; № 1900000893 от 01.02.2019 г.; № 1900000894 от 01.02.2019 г.; №
1900001969 от 07.03.2019 г.; дебитно известие № 1900002050 от 07.03.2019 г. и
уведомление за допълнително плащане на неприето количество № 9000005082 от
07.03.2019 г. за м. февруари 2019 г. Във фактурите на отделен ред е посочена утвърдената
от КЕВР цена за съответното тримесечие, в размер на 44,80 лв./MWh за количеството
природен газ, съгласно т. 12.16.1. и т. 12.16.2. от Договора. Останалите параметри във
фактурите са пренос и капацитетни продукти – месечен, тримесечен, годишен и
превишен. В дебитните/кредитните известия на отделен ред са посочени фактурираното и
доставеното количество природен газ за съответния месец по утвърдената от КЕВР цена.
Приетото количество над 105% ДДК е фактурирано съгласно т. 7.3. от Договора по 10% от
утвърдената от КЕВР цена, като е описано на отделен ред. Останалите параметри в
дебитните/кредитните известия се отнасят до преноса, капацитените продукти, акциз и
ДДС.
В горецитираните фактури „Булгаргаз“ ЕАД е начислило на „Овергаз Мрежи“ АД по
т. 7.3. от договора количество, надвишаващо 105% ДДК, както следва:
- За м. ноември 2018 г. – 38 000,726 MWh;
- За м. декември 2018 г. – 56 666,207 MWh;
- За м. януари 2019 г. – 5 041,021 MWh;
- За м. февруари 2019 г. – 2 098,488 MWh;
За периода на проверката „Овергаз Мрежи“ АД е правило искания от „Булгаргаз“
ЕАД за увеличаване на ДДК природен газ на основание подписаните договори за доставка
на природен газ. Общественият доставчик е получавал заявките за изменение на дневните
договорени количества, отхвърлял е исканията за увеличение, но въпреки това е доставял
на „Овергаз Мрежи“ АД по-големи количества природен газ по непотвърдени заявки. В
резултат „Булгаргаз“ ЕАД е начислявало неустойки за приети количества, надвишаващи
105% ДДК, съгласно чл. 7.3. от договорите между страните.
Предвид фактическата обстановка могат да се направят следните изводи:
Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗЕ сделките с природен газ се извършват въз основа на
писмени договори при спазване на разпоредбите на този закон и на правилата за търговия
с природен газ, приети от Комисията. Според чл. 5, ал. 1 от Правилата за търговия с
природен газ (обн., ДВ., бр. 59 от 2015 г., ПТПГ), предметът на договорите за доставка е
продажбата на природен газ. В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано
задължителното минимално съдържание на договорите по ал. 1. Съгласно чл. 5, ал. 3 от
ПТПГ, когато страна по договорите е общественият доставчик, условията на доставка са
обвързани с условията по договорите, по които общественият доставчик купува, пренася и
съхранява природния газ. Договорите на обществения доставчик с неговите клиенти не
подлежат на одобряване от Комисията (по аргумент от чл. 173, ал. 1 от ЗЕ). Съобразно
предоставените от закона правомощия по чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗЕ във връзка с чл. 41 от
ПТПГ, Комисията контролира спазването на ПТПГ, в случая за наличие на
задължителното минимално съдържание на договорите за доставка на природен газ.
Договорите за доставка на природен газ между „Булгаргаз” ЕАД и „Овергаз Мрежи“ АД
(№ 494-2013, действащ от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.; договорът за доставка на
природен газ на изходен пункт № 494-191, действащ от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и
договорът за доставка на природен газ на входен пункт № 494-192, действащ от 01.01.2019
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г. до 31.12.2019 г.) са сключени в съответствие с чл. 5 от ПТПГ и имат минимално
предвиденото съдържение, съгласно чл. 5, ал. 2 от ПТПГ.
Според чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Глава четвърта Разпределение на пренесените
количества на ПТПГ „В договорите за доставка между ползвателите на мрежата и
клиентите се договорят условията, по които клиентът прави заявки към своя доставчик
и съответните неустойки при отклонение на заявките от реално потребените
количества.“ В договора за доставка на природен газ са предвидени санкции в т. 7.3., т.
7.4., 7.5., 9.5., т. 12.14 и други. В т.7.3. от Договора е предвидено следното: „За приетото
количество газ над 105% от ДДК през всеки един ден на съответния месец на доставка,
клиентът заплаща на доставчика допълнително 10% от цената на газа в месеца на
приемане.“ В посочените фактури „Булгаргаз“ ЕАД е начислило на „Овергаз Мрежи“ АД
на основание т. 7.3. от договора за доставка на природен газ прието количество над 105%
ДДК. Цитираната санционна разпоредба има характера на неустойка. Неустойката е
договорна клауза, чийто предмет е условното задължение за определена престация, което
става изискуемо при наличието на уговорената между страните форма на неизпълнение.
Общата правна уредба на неустойката е в чл. 92 на Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД), която се допълва от правилото на чл. 309 от Търговския закон, приложимо в
отношенията между търговци. В настоящия случай неустойката е договорна, уговорена е
между страните по договора, а не произтича от закона. Съгласно чл. 92 от ЗЗД
неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за
вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.
Съгласно чл. 16.2. от Договора, всички спорове възникнали при изпълнението на
договора, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства,
страните решават чрез преговори. При невъзможност за разрешаване на споровете, чрез
преговори, те подлежат на разглеждане и решаване от съответния компетентен съд.
Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ на регулиране от КЕВР подлежат цените, по които
общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и
на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ в редакцията й преди 27.11.2018 г., цената на
природния газ на вход на газопреносните мрежи се образува от обществения доставчик
като среднопретеглена стойност при отчитане на последно заявените прогнозни
количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от
запаси природен газ с цел продажба през следващия период, условията по договорите за
доставка и за пренос на природен газ до българската граница и осреднен валутен курс на
Българската народна банка на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща
внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи
месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени. Според чл. 17, ал. 3, изр.
първо от НРЦПГ в редакцията от 27.11.2018 г., цената на природния газ на вход на
газопреносните мрежи като ценова компонента на цените по ал. 1 се образува от
обществения доставчик като среднопретеглена стойност при отчитане на последно
заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни
добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба през следващия период,
условията по договорите за доставка и за достъп и пренос на природен газ до българската
граница и осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо
чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период
от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за
утвърждаване на цени.
Съгласно чл. 17, ал. 12 от НРЦПГ в редакцията й преди 27.11.2018 г., при
периодичните изменения на цените по ал. 2, при установяване на разлика между
прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносната
мрежа от предходен ценови период, цените могат да бъдат изменени с тази разлика през
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следващи ценови периоди. Според чл. 17, ал. 12, изр. първо от НРЦПГ в редакцията от
27.11.2018 г., при периодичните изменения на цените по ал. 2 при установяване на разлика
между прогнозните и отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на
газопреносните мрежи от предходен ценови период разходите за закупуване на природен
газ за доставка могат да бъдат изменени с тази разлика през следващи ценови периоди.
Според чл. 76, ал. 1 от ЗЕ, Комисията контролира съответствието на извършваните
лицензионни дейности с условията на издадените лицензии. Съгласно ал. 4, т. 3 и т. 8 от
същата разпоредба, Комисията текущо контролира съответствието на изпълнението на
лицензионната дейност с условията на лицензията, включително: прилагането на
утвърдените от комисията цени и проверки на основателността на жалби и сигнали срещу
енергийните предприятия, включително за договорни нарушения.
1. По отношение на твърденията на „Овергаз Мрежи“ АД за нарушения от страна на
„Булгаргаз” ЕАД на нормативни разпоредби и административни актове, както и за
лицензионни нарушения:
Видно от представените документи, „Булгаргаз” ЕАД е фактурирало доставката на
природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД на цени, които съотвестват на утвърдените от КЕВР
с решения № Ц - 14 от 28.09.2018 г. - 43,28 лв./MWh и № Ц - 19 от 28.12.2018 г. - 44,80
лв./MWh. Следователно, в периода на проверката общественият доставчик е продавал
природен газ по утвърдената с посочените решения цена и не е нарушил чл. 30, ал. 1, т. 7
от ЗЕ, съответно чл. 17, ал. 3 и ал. 12 от НРЦПГ. Съгласно чл. 10, ал. 4, т. 4 от НРЦПГ за
целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се
включват разходи, които не са свързани със съответната лицензионна дейност, финансови
разходи и такива, които имат случаен и/или извънреден характер, както и разходи,
свързани с неустойки и други плащания, вследствие на неизпълнение по сключени
договори, лихви за забавяне. В този смисъл, нито общественият доставчик на природен
газ, нито който и да е краен снабдител на природен газ, може да иска от КЕВР за целите
на ценовото регулиране признаване на разходи, свързани с наложени неустойки по
договори, по които е страна.
С оглед гореизложеното, при изпълнение на лицензионните си задължения
общественият доставчик е извършвал дейността по обществена доставка на природен газ
съгласно разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и
индивидуалните административни актове на Комисията, условията на лицензията, като
при продажбата на природен газ е прилагал утвърдените от Комисията цени. С оглед
горното, не са налице предпоставките за прилагане на санкционната разпоредба на чл.
210, ал. 1 от ЗЕ.
2. По отношение на твърденията на „Овергаз Мрежи“ АД за договорни нарушения
от страна на „Булгаргаз” ЕАД:
Проверката за договорни нарушения се ограничава до клаузи на сключени договори
на лицензианти и съответствието на договорните клаузи с императивно регламентирани в
действащото законодателство разпоредби. В нормативните актове, регламентиращи
извършването на лицензионната дейност доставка на природен газ, както и в издадената
на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия за извършване на дейността обществена доставка на
природен газ за територията на Република България, не се съдържат императивни правила
относно размера на неустойката. С оглед изложеното и предвид, че допълнително
начислената сума във фактурите, издадени от „Булгаргаз” ЕАД на „Овергаз Мрежи“ АД, е
съгласно условията (т. 7.2 и т. 7.3) на подписания между двете дружества Договор и
представлява неустойка, КЕВР няма правомощие да се произнася относно нищожността
на клаузата на т. 7.3., тъй като този спор е търговски спор и подлежи на решаване
съгласно чл. 16.2. от Договора от надлежния съд.
Изказвания по т.1.:
Докладва П. Кованджиев. В Комисията е постъпил сигнал от „Овергаз Мрежи“ АД,
че за периода м. ноември 2018 г. – м. февруари 2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД неоснователно
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отказва да приема предложенията на дружеството за увеличаване на дневните договорени
количества. По случая е извършена проверка по реда на контрола. Изискано е становище
на обществения доставчик и е връчен констативен протокол. Установено е, че
възникналият спор е въз основа на договора за обществена доставка, сключен между двете
страни и по-конкретно на т. 7.3. Тази клауза гласи, че при приемане на по-големи
количества обеми (над 105%) клиентът заплаща 10% повече от цената. Според „Овергаз
Мрежи“ АД по този начин се нарушава чл. 30, ал. 1, т. 7 от решението за ценово
регулиране за цената на обществения доставчик и по този начин „Булгаргаз“ ЕАД продава
над пределно определената цена с Решение № Ц-14 и Решение № Ц-19 от 2018 г. Т. 7.3.
има характер на неустойка. Тази неустойка е договорна и в закона няма императивни
разпоредби, които да регламентират нейния размер. Поради тази причина работната група
счита, че Комисията няма правомощия да се произнася и би следвало страните да се
обърнат към надлежния съд, както е записано в договора. Във връзка с получения сигнал е
извършена и проверка дали „Булгаргаз“ ЕАД продава по определените с решенията цени.
Установено е, че неустойката по т. 7.3. е отделена на отделен ред. Във всички фактури е
записано, че „Булгаргаз“ ЕАД продава на пределната определена цена и няма нарушение
на ценовите решения. Предвид гореизложеното, работната група предлага на Комисията
да вземе следните решения:
1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да приеме протоколно решение:
2.1. „Булгаргаз” ЕАД в периода м. ноември 2018 г. – м. февруари 2019 г. е
фактурирало доставката на природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД по утвърдените от
КЕВР цени с Решения № Ц - 14 от 28.09.2018 г. - 43,28 лв./MWh и № Ц - 19 от 28.12.2018
г. - 44,80 лв./MWh., като при изпълнение на лицензионните си задължения е извършвало
дейността по обществена доставка на природен газ съгласно разпоредбите на ЗЕ,
подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуалните
административни актове на Комисията и условията на лицензията;
2.2. КЕВР няма правомощие да се произнася относно нищожността на клаузата
на т. 7.3. от Договора за доставка на природен газ, тъй като този спор е търговски спор
и подлежи на решаване съгласно чл. 16.2. от Договора от надлежния съд.
3. На „Овергаз Мрежи“ АД и „Булгаргаз” ЕАД да бъде изпратен преписизвлечение от протоколното решение по т. 2.1. и т. 2.2.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 8, чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал.
2, т. 1 и т. 2, чл. 76, ал. 2, ал. 4, т. 3 и т. 8 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-323 от 04.06.2019 г. относно проверка по документи
във връзка с писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. от „Овергаз Мрежи“
АД.
2. Приема следното протоколно решение:
2.1. „Булгаргаз” ЕАД в периода м. ноември 2018 г. – м. февруари 2019 г. е
фактурирало доставката на природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД по утвърдените от КЕВР
цени с решения № Ц - 14 от 28.09.2018 г. - 43,28 лв./MWh и № Ц - 19 от 28.12.2018 г. 44,80 лв./MWh., като при изпълнение на лицензионните си задължения е извършвало
дейността по обществена доставка на природен газ съгласно разпоредбите на ЗЕ,
подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуалните административни
актове на Комисията и условията на лицензията;
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2.2. КЕВР няма правомощие да се произнася относно нищожността на клаузата на
т. 7.3. от Договора за доставка на природен газ, тъй като този спор е търговски спор и
подлежи на решаване съгласно чл. 16.2. от Договора от надлежния съд.
3. На „Овергаз Мрежи“ АД и „Булгаргаз” ЕАД да бъде изпратен преписизвлечение от протоколното решение по т. 2.1. и т. 2.2.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-324 от 05.06.2019 г. относно
комплексна планова проверка на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.
Със заповед № З-Е-68 от 10.04.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 76, ал. 4 във връзка с чл. 80, ал. 1
от Закона за енергетиката (ЗЕ) и График за извършване на планови проверки за 2019 г. на
енергийните дружества в сектор „Природен газ“, е възложено на работна група да
извърши комплексна планова проверка на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за изпълнение
условията на издадените лицензии № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на
дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Сливен.
Проверката е извършена съгласно утвърдената от Председателя на КЕВР работна
програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на
контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ
и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е
приложение към заповедта.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК
202829770 със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр.
Сливен 8800, ул. „Драган Цанков“ № 2А, офис 1.
Предметът на дейност на дружеството е доставка, продажба и пренос на природен
газ на крайни клиенти, инвестиционна дейност; потребление на природен газ, организация
на експлоатацията, поддръжката и ремонта на отклонения от републиканския газопровод
за природен газ, изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи за
промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газостанции и
метанстанции /след получаване на необходимите разрешителни, лицензии и регистрации
от компетентните органи и организации/; консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни сделки; организиране на панаири,
изложби, изложения, базари, симпозиуми, тематични семинари в страната и чужбина;
изграждане и експлоатация на пречиствателни станции, изграждане на заводи и площадки
за съхранение и преработка на битови, строителни и промишлени отпадъци, проектиране,
строителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството се представлява от Кънчо Михайлов Михайлов.
Едноличен собственик на капитала е „Газтрейд Сливен 2016“ АД с ЕИК/ПИК
204353590. Капиталът на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е 50 000 лв.
Проверката беше извършена в офиса на дружеството в гр. Сливен, ул. „Драган
Цанков“ № 2А, офис 1, в присъствието на г-н Кънчо Михайлов - управител на „Газтрейд
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Сливен“ ЕООД.
Проверката обхваща периода януари 2015 г. - март 2019 г.
В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с
изпълнението на лицензионните задължения и показателите на одобрените бизнес планове
за периода 2014-2018 г. и за периода 2019-2023 г. Беше извършен преглед на част от
газоразпределителната мрежа (ГРМ) и прилежащите й съоръжения, собственост на
дружеството в гр. Сливен.
Проверката обхваща условията по издадените на дружеството лицензии, както
следва:
І. Срок на лицензиите
„Газтрейд Сливен“ ЕООД притежава следните лицензии: № Л-432-08 от 16.02.2015
г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община
Сливен. Лицензиите са със срок от 27 години.
ІІ. Непрехвърляемост на лицензията
Дружеството няма сключени договори с трети лица за изпълнение на отделни части
от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности от негово име и за негова
сметка.
ІІІ. Специални условия
1. Изграждане на газоразпределителна мрежа за територията на община Сливен
В изпълнение на лицензионните си задължения за изграждане на
газоразпределителна мрежа в съответствие с условията и сроковете, посочени в
одобрените от Комисията бизнес планове за периодите 2014 г.-2018 г. и 2019 г.-2023 г.,
„Газтрейд Сливен“ ЕООД е изградило ГРМ в гр. Сливен, както следва:
таблица №1

Изградена мрежа /л.м./
година

бизнес план

отчет

разлика

изпълнение %

2015
2016
2017
2018
до 03.2019

24 311
12 502
13 775
6 640

143
223
703
227
0

-24 168
-12 279
-13 072
-6 413

0,59%
1,78%
5,10%
3,42%

2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата
За въведените в експлоатация участъци от ГРМ, от Дирекция за национален
строителен надзор, за периода на проверката, на дружеството са издадени 2 бр.
разрешения за ползване:
- № СТ-05-2019 от 09.11.2015 г. на разпределителен газопровод и газопроводни
отклонения в кв. Дружба, гр. Сливен;
- № СТ-05-1197 от 27.10.2017 г. за газификация на гр. Сливен.
В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата
в съответствие с нормативните изисквания и по начин, осигуряващ непрекъснатост,
надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на
технологичните разходи, и във връзка с оперативното управление и контрола на ГРМ, от
управителя на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е утвърдена „Процедура за експлоатация, обслужване,
поддържане и ремонт на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях“.
Дежурствата в дружеството се дават съгласно изготвени графици на дежурствата на
служители на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, където са отбелязани всички дни (почивни и
работни) от месеца, за който е изготвен графика, както и името на служителя, дежурен в
съответния ден.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД води и съхранява в офиса си в град Сливен ревизионни
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книги за надзорните съоръжения. На случаен принцип са проверени ревизионни книги на:
разпределителен газопровод и газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ) и газопровод
с газорегулиращ и замерен пункт (ГРЗП). Към всяка една от проверените ревизионни
книги са приложени ревизионни актове за първоначален технически преглед на
съответните съоръжения, както и актове за извършен периодичен преглед. Проверените
документи са актуални към датата на проверката.
Дружеството води регистър за възникнали аварийни прекъсвания по ГРМ на
„Газтрейд Сливен“ ЕООД, който съдържа: адрес; потребители (на този участък); дата;
констатация на място; време на прекъсване; доклад по отстраняване на аварията.
Регистрирани са аварийни прекъсвания, както следва: за 2015 г. - 3 бр.; за 2016 г. – 3 бр.;
за 2017 г. - 3 бр.; за 2018 г. – 5 бр. и до м. март 2019 г. – 1 бр. Аварийните прекъсвания са
свързани с: теч на газ от ГРЗТ; строителни дейности; изключен регулатор; повреден
регулатор; замръзнал регулатор; блокирал регулатор; извършване на ремонт от ВиК
Сливен; деформирано табло, при автомобилна катастрофа; изровена тръба. Възникналите
аварии са отстранени в срок между 40 мин. и 12 ч., което съотвества на сроковете,
регламентирани в Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен
режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с
електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ.
Дружеството води регистър за плановите прекъсвания, който съдържа: адрес;
потребители (на този участък); дата; основание; време на прекъсване; резултати от
дейностите. Регистрирани са планови прекъсвания, както следва: за 2015 г. - 2 бр.; за 2016
г. – 3 бр.; за 2017 г. - 5 бр.; за 2018 г. – 5 бр. и до м. март 2019 г. – 1 бр. Плановите
прекъсвания са свързани с: присъединявания на нови клиенти; изместване на
газопроводно отклонение; проверка на вътрешна инсталация; ремонтни дейности; смяна
на измервателни табла; изпитания на газопровод. Едно от двете прекъсвания през 2015 г. е
съгласно Заповед на РДНСК за газопровод, който не е въведен в експлоатация и е
извършено в периода от 20.04.2015 г. до 07.09.2015 г. Останалите прекъсвания са
отстранени в срок между 1 ч. и 8 ч.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД изпълнява изискванията за одоризация на природния газ.
Предоставен е акт за камерни изпитвания на миризмата на природния газ, в който е
отбелязано, че след извършените изпитания е налице желаната концентрация на одорант.
Проверки се извършват ежемесечно. Приложен е приемо-предавателен протокол за
закупен одорант, както и сертификат за качество.
Служители на дружеството извършват обходи на изградената ГРМ и съпътстващите
я съоръжения на територията на град Сливен, съгласно маршрутни карти за обход. В тях е
описан маршрутът за обход и установения проблем (мирис на газ, смазване на панти на
ГРЗТ, боядисване на табло). Обходите се извършват ежемесечно.
Изпълнява се изискването за провеждане на начален и периодичен инструктаж на
работниците и служителите на „Газтрейд Сливен“ ЕООД по безопасност, хигиена на
труда и противопожарна охрана. Представени са книги за провеждане на инструктажите в
офиса в град Сливен.
Разработен е „План за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
при възникване на авария в преносните и разпределителните газопроводи и на
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“, утвърден от управителя на
„Газтрейд Сливен“ ЕООД.
От управителя на дружеството е утвърден списък на минимални материални запаси,
необходими за функционирането на ГРМ. Дружеството разполага със склад в
Промишлената зона на града. Лицензираната територия се обслужва от три оборудвани
сервизни автомобила - Форд Торнео, Дачия Логан и бус Фиат Дукато.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД има разработена „Оценка на риска за здравето и
безопасността на работниците във фирма за промишлено газоснабдяване“, утвърдена от
управителя на дружеството. Дружеството е сключило договор от 02.01.2019 г. със служба
по трудова медицина „Медико-инженеринг“ ЕООД за абонаментно обслужване, съгласно
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чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 12.02.2008
г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
3. Отношения с клиентите на природен газ
„Газтрейд Сливен“ ЕООД разполага с център за работа с клиенти и каса в град
Сливен на ул. „Драган Цанков“ № 2А, офис 1, който беше посетен в хода на проверката.
Дружеството е предоставило възможност на клиентите си да плащат, както в брой на каса,
така и по банков път. По този начин енергийното предприятие изпълнява изискването на
чл. 38б, ал. 2 от Закона за енергетиката, като осигурява на клиентите избор на метода на
плащане.
Дружеството разполага с телефон за работа с клиенти, който е обявен на интернет
страницата му.
Общите условия на договорите, Правилата за работа с потребителите и цените,
които са утвърдени от Комисията, са на разположение на клиентите за справки и
информация в центъра за работа с клиенти.
4. Качество на услугите
Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено
снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение
той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на
дейността.
Организационната структурата на „Газтрейд Сливен“ ЕООД и поименното щатно
разписание на дружеството включват шест служителя: управител; главен инженер;
оперативен счетоводител; касиер счетоводител; заварчик/аргончик и работник
производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения.
Съгласно условията на издадените лицензии, лицензиантът е длъжен да въведе и
поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиенти. Дружеството поддържа
електроннен регистър на постъпилите жалби и сигнали в „Газтрейд Сливен“ ЕООД, който
съдържа: вх. номер; дата; жалбоподател, адрес; описание на жалба; отговор. Жалбите от
клиенти се входират в деловодството на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. За периода на
проверката получените жалби са две, една през 2015 г. и една през 2018 г. Едната жалба е
от битов клиент и е основателна и удовлетворена, а другата е от стопански клиент и е
неоснователна.
Съгласно т. 5.3.4. от лицензия № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на
дейността „разпределение на природен газ” и т. 5.7.3. от лицензия № Л-432-12 от
16.02.2015 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, „Газтрейд Сливен“
ЕООД е длъжно да въведе и поддържа система за управление на качеството на
лицензионната дейност. Системата за качество следва да е сертифицирана от независима
компетентна организация.
Дружеството не е въвело и не поддържа Системата за управление на качеството.
5. Присъединяване на клиенти на природен газ към газоразпределителната
мрежа
Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на
„Газтрейд Сливен“ ЕООД дружеството е представило справка за подадени заявления за
присъединяване от стопански и битови клиенти, по години, както следва:
таблица № 2

година

2015
2016
2017
2018

подадени
аргументирани
сключени договори реално направени
заявления за
откази
за присъединяване присъединявания
присъединяване
стопански, битови, стопански, битови, стопански, битови, стопански, битови,
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
12
4
0
0
9
4
2
2
5
7
0
0
3
7
4
7
5
16
0
0
2
14
7
14
5
15
0
0
1
12
4
16
14

до 03.2019
2
12
0
0
0
12
0
3
Съгласно представената справка за периода на проверката няма направени откази за
присъединяване.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД прави проучване за всяко подадено заявление и
осведомява подателя за условията за присъединяване. Клиентите се запознават с таксите
за присъединяване, както и с условията и документите на процедурата по присъединяване.
От дружеството се прави проучване на мястото на присъединяване, посочено от клиента
(има ли изградена газоразпределителна мрежа и съответно отклонение).
Проверените на случаен принцип документи по присъединяване на клиенти са:
- за стопански клиент: заявление за присъединяване към ГРМ в гр. Сливен; съгласие
за присъединяване със скица, на която е определена точка за присъединяване; договор за
присъединяване; договор за разпределение и снабдяване с природен газ.
- за битов клиент: заявление за присъединяване към ГРМ в гр. Сливен; съгласие за
присъединяване; договор за присъединяване. Към съгласието за присъединяване липсва
скица с определена точка на присъединяване.
Продажбите на природен газ се извършват съгласно общи условия, като не се
подписват индивидуални договори.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД извършва присъединяване на клиенти, съгласно
изискванията на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните
и газоразпределителните мрежи. Документите по присъединяване на клиентите са
налични и се съхраняват в досиета, с изключение на договорите за присъединяване и
договорите за разпределение и снабдяване (за стопанските клиенти), които се съхраняват
отделно. Съгласията за присъединяване за битовите клиенти не съдържат скица с
определена точка на присъединяване.
За периода на проверката няма подадени заявления за предоставяне на достъп до
ГРМ на дружеството по чл. 4, ал. 1 от „Правила за предоставяне на достъп до
газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за
съхранение на природен газ“.
6. Непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на клиентите
Съгласно издадената на „Газтрейд Сливен” ЕООД лицензия за снабдяване с
природен газ от краен снабдител, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато,
сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За нуждите на
снабдяването с природен газ на крайни клиенти, лицензиантът сключва сделки за доставка
на природен газ с обществения доставчик или с търговци на природен газ. Дружеството
има сключени договори за доставка с „Булгаргаз“ ЕАД № 410-2013 от 07.10.2015 г. за
доставка на природен газ до 31.12.2018 г. и договор № 410-191 от 30.08.2018 г. за доставка
на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа от 01.01.2019 г., към които са
приложени заявените количества природен газ към доставчика.
От предоставените в хода на проверката документи и справки се установи, че
дружеството договорно е обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен
снабдител и е подсигурило необходимите количества природен газ за снабдяване на
крайните клиенти.
7. Финансова обезпеченост
„Газтрейд Сливен” ЕООД е използвало инвестиционен кредит, който не е бил
обслужван поради проблеми в управлението на дружеството и събираемостта на
задълженията от клиенти, поради което с решение от 2016 г. на Кюстендилски окръжен
съд е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на дружеството и е открито
производство по несъстоятелност. С решение от 2017 г. Кюстендилският окръжен съд е
утвърдил приетия от събранието на кредиторите План за оздравяване на „Газтрейд
Сливен“ ЕООД и е прекратил производството по несъстоятелност на дружеството.
С оздравителния план се цели чрез налични парични средства по сметки на
дружеството, да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания на
държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни
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вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по
несъстоятелност и начислените лихви върху тях, разсрочване на задълженията към
обезпечения кредитор и редукция и разсрочване на всички останали вземания, приети в
производството до прекратяването му с влязло в сила решение за утвърждаване на
оздравителния план. Целта е по този начин да се запази жизнеспособността на
дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация,
оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните
приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения. Избягват се
неблагоприятните последици на обявяването в несъстоятелност, а удовлетворяването на
кредиторите се извършва преимуществено от приходите от дейността на предприятието
на длъжника.
Задълженията на дружеството към 28.02.2019 г. се формират основно от задължения
по кредити и задължения към „Булгаргаз“ ЕАД и са в размер на 15 023 537,30 лв. Към
същата дата вземанията от клиенти са 2 947 793,59 лв.
8. Измерване на природния газ
„Газтрейд Сливен“ ЕООД поддържа два регистъра на средствата за търговско
измерване (СТИ):
- за стопански нужди, който съдържа: информация за разходомерите - вид СТИ;
адрес; тип; сериен номер; дата на производство; производител; година на въвеждане в
експлоатация; последваща проверка; информация за електронните коректори на обем производител; тип; сериен номер; дата на производство; година на въвеждане в
експлоатация; дата на последваща проверка.
- за битови нужди, който съдържа: име на клиента; адрес; тип на СТИ; сериен номер;
дата на производство; производител; година на въвеждане в експлоатация; дата на
последваща проверка.
Търговското отчитане на разходомерите се извършва ежемесечно.
9. Оперативно управление на мрежата
Относно изпълнението на задълженията на дружеството за представяне на
информация на оператора на газопреносната мрежа, „Газтрейд Сливен“ ЕООД не е
сключило оперативно споразумение за взаимодействие с „Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно
Правилата за управление и техническите правила на газопреносните мрежи, приети от
Комисията.
10. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове
За периода на проверката „Газтрейд Сливен“ ЕООД работи по одобрени от
Комисията бизнес планове за периодите 2014 г. - 2018 г. и 2019 г. - 2023 г.
Изпълнението на показателите за периода на проверката януари 2015 г. - март 2019 г.
е, както следва:
таблица № 3

Направени инвестиции /хил.лв./
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2015
2 212
42
-2 170
1,90%
2016
1 426
47
-1 379
3,31%
2017
1 400
10
-1 390
0,72%
2018
801
6
-795
0,82%
0
до 03.2019
таблица № 4

Реализирани количества природен газ (хил.м³) по ГРМ на дружеството
година
2015

бизнес план

отчет

разлика

изпълнение %

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
10 013
364
5 976
77
-4 037
-287
59,68% 21,25%
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2016
2017
2018
до 03.2019

10 751
11 441
11 891

693
1 217
1 884

9 815
10 941
10 088
1 438

85
109
127
65

-936
-500
-1 803

-608
-1 108
-1 757

91,29%
95,63%
84,84%

12,23%
8,95%
6,72%

таблица № 5

Общ брой клиенти (с натрупване)
отчет
разлика
изпълнение %
бизнес план
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2015
93
280
66
74
-27
-206
70,97% 26,43%
2016
121
533
67
81
-54
-452
55,37% 15,20%
2017
139
936
72
96
-67
-840
51,80% 10,26%
2018
155
1 448
77
113
-78
-1 335 49,68% 7,80%
до 03.2019
77
120
Към м. март 2019 г. клиентите на „Газтрейд Сливен“ ЕООД са 77 бр. стопански
(промишлени, обществено-административни и търговски) и 120 бр. битови.
Като обосновка за слабите резултати от изпълнението на бизнес плана „Газтрейд
Сливен“ ЕООД изтъква неплатежоспособността и свръхзадлъжнялостта на дружеството.
11. Застраховки
До 19.07.2017 г. дружеството не е представило задължителната застраховка „обща
гражданска отговорност към трети лица”. Към датата на проверката дружеството
изпълнява задължението за сключване и поддържане на задължителни застраховки,
съгласно условията на лицензиите. Сключените, от дружеството, застраховки за периода
на проверката са посочени в таблица 6:
таблица № 6

Вид
застраховка

Имуществена

Обща
гражданска
отговорност

Застраховател
ЗАД
„България“АД
ЗАД
„България“АД
ЗАД
„България“АД
ЗАД
„България“АД
„Уника“ АД
"Уника " АД

Срок на застраховката
от
до

Застрахователна
полица/договор

Дата на
издаване

152030001070

22.06.2015

01.07.2015

30.06.2016

27.05.2016

01.07.2016

30.06.2017

172030001152

25.05.2017

01.07.2017

30.06.2018

182030001215
17017440002

23.05.2018
19.07.2017

01.07.2018
20.07.2017

30.06.2019
19.07.2018

18017440002

10.07.2018

20.07.2018

19.07.2019

162030000923

12. Разделно счетоводство и цени
От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно че
дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.
Отделно се водят дейностите, които не подлежат на лицензиране.
От проверените фактури за доставени количества природен газ за периода на
проверката е видно, че дружеството продава природен газ по цени, които съотвестват на
са утвърдените от Комисията пределни цени с решение № Ц-9 от 16.03.2015 г.
Във фактурите, издавани на стопански и битови клиенти, са посочени отделните
компоненти, формиращи крайната цена, а именно: „доставка на природен газ“,
„разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ“, „пренос, достъп и
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осигурен капацитет“ (от 01.10.2018 г.), акциз и ДДС.
Проверени са фактури за присъединяване към ГРМ, от които е видно, че
прилаганите от дружеството цени съответстват на утвърдените от Комисията пределни
цени за присъединяване към ГРМ на дружеството.
На интернет страницата на дружеството са публикувани утвърдените от КЕВР цени,
включително цените по тарифните структури, и цените, които ще се прилагат по
договорите с клиентите през следващия ценови период, в съответствие с чл. 40 от Наредба
№ 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
„Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага следните допълнителни услуги срещу
заплащане: съгласуване на скица; съгласуване на технически или работен проект;
изготвяне на предварителен договор за присъединяване; проучване за присъединяване в
регулация; проучване за присъединяване извън регулация; спиране и възстановяване на
газоподаването.
Дружеството изпълнява изискванията за предоставяне на своите клиенти на
енергийни услуги на необходимата информация във фактурите и на интернет страницата
си, съгласно чл. 38б от ЗЕ.
13. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията годишен доклад
В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на
Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата
информация в срок.
14. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от
мрежата
За периода на проверката, управителят на „Газтрейд Сливен“ ЕООД декларира, че не
са извършвани сделки на разпореждане по чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ.
15. Такси - Дружеството заплаща лицензионните такси съгласно Тарифа за таксите,
които се събират от КЕВР по ЗЕ, като към датата на проверката няма задължения.
ІV. Заключение
В резултат на извършената комплексна планова проверка се установи:
„Газтрейд Сливен“ ЕООД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Сливен, в съответствие с условията на лицензиите.
Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството
и привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните
задължения, в констативния протокол от проверката са дадени следните задължителни
предписания:
1. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да спазва чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 5 ноември
2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, като към
досиетата на клиентите да бъдат приложени договорите за присъединяване и договорите
за разпределение и снабдяване (за стопанските клиенти). Към съгласията за
присъединяване да се прилага скица с определената точка (местоположение) на
присъединяване.
2. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да започне процедура по въвеждане на система за
управление на качеството на лицензионната дейност, съгласно т. 5.3.4. от лицензия № Л432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и
т. 5.7.3. от лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за „снабдяване с природен газ от краен
снабдител”.
3. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да предприеме действия за подписване на оперативно
споразумение за взаимодействие с „Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно чл. 6, ал. 4, т. 9 от
Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи.
Изказвания по т.2.:
Докладва Р. Тодорова. Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и
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водно регулиране е сворнирана работна група, която да извърши комплексна планова
проверка на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за изпълнение условията на издадените лицензии за
„разпределение на природен газ“ и за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Сливен. Проверката е извършена съгласно утвърдената работна
програма и за резултатите от нея е съставен и връчен констативен протокол. В изпълнение
на заповедта са проверени: документите на дружеството, свързани с изпълнението на
лицензионните задължения и показателите на одобрените бизнес планове. „Газтрейд
Сливен“ ЕООД е използвало инвестиционен кредит, който не е обслужван и поради тази
причина с решение от 2016 г. на Кюстендилски окръжен съд е обявена
неплатежоспособността и свръхзадължеността на дружеството и е открито производство
по несъстоятелност. С решение от 2017 г. Кюстендилският окръжен съд е утвърдил
приетия от събранието на кредиторите План за оздравяване на дружеството и с това е
прекратено производството по несъстоятелност. Целта на оздравителния план е да се
запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да извършва своите
лицензионни задължения. Към месец март 2019 г. клиентите на „Газтрейд Сливен“ ЕООД
са 77 стопански и 120 битови. В резултат на извършената планова проверка е установено,
че „Газтрейд Сливен“ ЕООД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Сливен, в съответствие с условията на лицензиите.
Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството и
привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните
задължения, в констативния протокол от проверката са дадени следните задължителни
предписания:
1. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да спазва чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 5
ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи,
като към досиетата на клиентите да бъдат приложени договорите за присъединяване и
договорите за разпределение и снабдяване (за стопанските клиенти). Към съгласията за
присъединяване да се прилага скица с определената точка на присъединяване.
2. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да започне процедура по въвеждане на система за
управление на качеството на лицензионната дейност, съгласно условията на издадените
му лицинзии.
3. „Газтрейд Сливен“ ЕООД да предприеме действия за подписване на оперативно
споразумение за взаимодействие с „Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно чл. 6, ал. 4, т. 9 от
Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за
осъществяване на контролните правомощия на Комисията 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 проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-68 от 10.04.2019 г. на Председателя
на КЕВР.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-324 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова
проверка на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-325 от 05.06.2019 г. относно
комплексна планова проверка на „Овергаз Мрежи“ АД.
Със заповед № З-Е-58 от 05.04.2019 г. на Председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) на основание чл. 76, ал. 4 във връзка с чл. 80, ал. 1
от Закона за енергетиката (ЗЕ) и График за плановите проверки за 2019 г. на енергийните
дружества по изпълнение на лицензионните условия, е възложено на работна група да
извърши комплексна планова проверка на „Овергаз Мрежи“ АД за изпълнение условията
на издадените лицензии № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността
„разпределение на природен газ“ и № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична
община и община Божурище.
Проверката е извършена съгласно утвърдената от Председателя на КЕВР работна
програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на
контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ
и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е
приложение към заповедта.
„Овергаз Мрежи“ АД е акционерно дружество с ЕИК 130533432 със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Филип Кутев“ № 5.
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране, проектиране, изгpaждaнe,
eкcплoaтaция и ремонт на гaзopaзпpeдeлителна мpeжa в oбeкти и cъopъжeния, cвъpзaни c
изпoлзвaнетo нa пpиpoдeн гaз и пpoдaжбa нa пpиpoдeн гaз, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона.
Дружеството се представлява от Светослав Иванов.
Капиталът на „Овергаз Мрежи“ АД е в размер на 330 000 000 лв.
С решение № Л - 438 от 30.03.2015 г. КЕВР е дала разрешение за преобразуване на
лицензиант чрез вливане в дружеството „Софиягаз” ЕАД на дружествата „Овергаз Изток”
АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД и „Овергаз Север” ЕАД. Със същото решение
КЕВР е прекратила лицензиите на четирите вливащи се дружества и е издала лицензии на
„Софиягаз” ЕАД, с ново наименование „Овергаз Мрежи“ АД, за извършване на
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за лицензионните територии на влелите се дружества. Извършената проверка
на „Овергаз Мрежи“ АД е по издадените 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“ за територията на Столична община и
община Божурище. Срокът на тези две лицензии е до 17.12.2039 г.
В проверяваната лицензионна територия „Овергаз Мрежи“ АД е изградило
газоразпределителна мрежа в градовете София, Банкя и Божурище.
Проверката беше извършена в централният офис на дружеството в гр. София, ул.
„Филип Кутев“ № 5, в присъствието на г-жа Пенка Йорданова – експерт „Лицензиране“ в
„Овергаз Мрежи“ АД.
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Проверката обхваща периода януари 2014 г. – март 2019 г. Последната планова
проверка е извършена през 2011 г.
В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството,
свързани с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на бизнес планове
за периода 2012 – 2016 г., одобрен с решение № БП – 010 от 03.09.2012 г., бизнес план за
периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № Л – 438 от 30.03.2015 г. и актуализиран
бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № БП – 3 от 14.03.2017 г.
Проверката обхваща условията по издадените на дружеството лицензии, както
следва:
І. Срок на лицензиите
„Овергаз Мрежи“ АД притежава 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“ за територията на Столична община и
община Божурище. Лицензиите са със срок до 17.12.2039 г.
ІІ. Непрехвърляемост на лицензията
Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори
да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват
отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При
сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да представи
копие от тях в едномесечен срок от подписването им.
Овергаз Мрежи“ АД е възложило с писмени договори на „Овергаз Инженеринг“ АД
от негово име да изпълнява отделни части от лицензионната дейност, както следва:
- Договор за придобиване и/или изграждане на газова инфраструктура;
-Договор за аварийни ремонтно-възстановителни работи по газоразпределителната
мрежа.
Копия на договорите са приложени към годишните доклади на „Овергаз Мрежи“ АД
за изпълнение на лицензионните дейности на лицензирана територия на Столична община
и община Божурище, в изпълнение на лицензионните задължения.
ІІІ. Специални условия
1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на Столична
община и община Божурище
В изпълнение на лицензионните си задължения за изграждане на
газоразпределителна мрежа в съответствие с условията и сроковете, посочени в
одобрените от Комисията бизнес планове за периода 2012 – 2016 г., одобрен с решение №
БП – 010 от 03.09.2012 г., бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № Л –
438 от 30.03.2015 г., актуализиран бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с
решение № БП – 3 от 14.03.2017 г., е представило данните за изградена ГРМ, както
следва:
Изградена мрежа /л. м./
година
бизнес план
отчет
разлика изпълнение %
2014
44 940
13 735 -31 205
31%
2015
4 143
11 840
7 698
286%
2016
21 320
8 678
-12 642
41%
2017
21 320
8 228
-13 092
39%
2018
21 320
22 647
1 327
106%
до 03.2019
4 586
Към м. март 2019 г. изградената мрежа от датата на получаване на лицензия е 634
642 л. м.
2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата
За въведените в експлоатация участъци от ГРМ, за периода на проверката, на
дружеството са издадени 11 бр. разрешения за ползване от Дирекция за национален
строителен надзор (ДНСК) за гр. София.
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В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата
в съответствие с нормативните изисквания и по начин, осигуряващ непрекъснатост,
надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на
технологичните разходи и във връзка с оперативното управление и контрола на ГРМ, са
разработени следните процедури:
- Процедура за планиране на дейностите по оперативно управление на ГРМ;
- Процедура за актуализиране на плана за дейностите по оперативното управление
на ГРМ;
- Процедура за управление на режимите на ГРМ;
- Процедура за поддръжка на средствата за оперативното управление на ГРМ;
- Процедура за контрол на работата на диспечерите;
- Процедура за профилактика на средствата за автоматизирано управление на ГРМ;
- Процедура за изготвяне на анализи и предоставяне на информация от ГРМ;
- Процедура за автоматизирано събиране на данни за разход и технологични
параметри на газа;
- Процедура за внедряване на средства за автоматизирано управление на ГРМ;
- Процедура за доставка на средства за автоматизирано управление на ГРМ;
- Процедура за методическо осигуряване на оперативното управление на ГРМ.
„Овергаз Мрежи“ АД води и съхранява в офиса си ревизионни книги за надзорните
съоръжения. На случаен принцип са проверени ревизионни книги на: разпределителен
газопровод, газопроводно отклонение, газиозмервателни табла и газови съоръжения.
Дружеството е представило извадка от регистър на аварийните прекъсвания по
години за градовете, обхванати от проверката, който съдържа: адрес на аварията, дата и
час на прекъсването, дата и час на възстановяването, продължителност на прекъсването,
брой на прекъснатите потребители, причина за аварията.
Регистрирани са аварийни прекъсвания, както следва:
- за Столична община: 2014 г. – 101 бр.; 2015 г. – 49 бр.; 2016 г. – 76 бр.; 2017 г. – 70
бр.; 2018 г. – 49 бр.; до м. март 2019 г. – 14 бр.
- за гр. Божурище: 2014 г. – 2 бр.; 2015 г. – 5 бр.; 2016 г. – 1 бр.; 2017 г. – 2 бр.; 2018
г. – 2 бр.; до м. март 2019 г. – 1 бр.
Общият брой аварийни прекъсвания за периода на проверката е 372 бр., като найчестите от тях са свързани с: несъгласувани изкопни работи, блъснато газово отклонение
от МПС, разрушено табло/регулатор, вандалски действия и др. Съгласно представената
справка от дружеството, продължителността на аварийните прекъсвания е в съотвестие
със срока, регламентиран в чл. 73, ал. 3 от ЗЕ.
Дружеството е представило извадка от регистър на плановите прекъсвания по
години за градовете, обхванати от проверката, съдържащ: адрес на извършваната дейност,
дата и час на прекъсването, дата и час на възстановяването, продължителност на
прекъсването, брой на прекъснатите потребители, тип на извършвания ремонт.
Регистрирани са планови прекъсвания за периода на проверката, както следва:
- за Столична община: 2014 г. – 6 бр.; 2015 г. – 2 бр.; 2016 г. – 2 бр.; 2017 г. – 2 бр.;
2018 г. – няма; до м. март 2019 г. – няма.
- за гр. Божурище: 2014 г. – 1 бр.; 2015 г. – 1 бр.; 2016 г. – няма; 2017 г. – няма; 2018
г. – няма; до м. март 2019 г. – няма.
Общият брой планови прекъсвания е 13 бр., като най-честите от тях са свързани с:
присъединяване на нов участък и ремонтни работи. Дружеството уведомява клиентите си
за планови прекъсвания чрез съобщения до медиите, интернет сайта си и писма до
клиенти. Продължителността на плановите прекъсвания е между 2 и 8,30 ч.
„Овергаз Мрежи“ АД изпълнява изискванията да одоризира природния газ.
Представени са акт от камерни изпитвания на миризмата на газа и акт от приборни
измервания от проверяваната територия.
На работниците и служителите на „Овергаз Мрежи“ АД се провежда инструктаж на
работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
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Дружеството е разработило План за спасителни и аварийно-възстановителни работи
на територията на Столична община и община Божурище, утвърден от заместник
изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи“ АД.
Дружеството разполага с 30 броя сервизни автомобили за проверяваната територия.
Във връзка с осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на служителите
на дружеството от „Овергаз Мрежи“ АД са предоставени следните документи:
- План – програма за превенция на риска за здравето чрез подобряване условията на
труд в „Овергаз Мрежи“ АД, гр. София – за всички работни площадки, утвърден от
упълномощен представител на изпълнителния директор на дружеството;
- Договор за обслужване от „Служба по трудова медицина – Доверие“ ООД № УОМ-477 от 23.07.2018 г.
3. Отношения с клиентите на природен газ
Дружеството разполага с центрове за работа с клиенти в градовете София, Банкя и
Божурище. В хода на проверката беше посетен офисът в гр. София, кв. Симеоново.
Във всеки център има телефон за работа с клиенти, който е обявен на интернет
страницата на дружеството.
Общите условия на договорите, Правилата за работа с потребителите и цените,
които са утвърдени от Комисията, са на разположение на клиентите за справки и
информация в центровете за работа с клиенти. Има поставени рекламни материали с
актуалните промоции за газификация, както и рекламни материали относно предимствата
на природния газ. Тази информация е качена и на интернет страницата на дружеството.
Дружеството изпълнява изискването на чл. 38б, ал. 2 от Закона за енергетиката, като
осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, чрез плащане на каса, банков
превод и Изипей АД.
Дружеството е предоставило информация на своята интернет страница, както и на
място в посетения офис, за процедурата за смяна на доставчик и информация, че
потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на
доставчика си съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.
4. Качество на услугите
Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено
снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение
той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на
дейността. Дружеството е предоставило длъжностно щатно разписание, включващо 65
служители за проверяваната лицензионна територия.
„Овергаз Мрежи“ АД работи съгласно утвърдени от заместник изпълнителния
директор „Разпределение на природен газ“ Показатели за качество на газоснабдяването,
които съответстват на приетите от Комисията.
Съгласно условията на лицензиите, лицензиантът е длъжен да въведе и поддържа
система за приемане и обработка на жалби на клиенти. „Овергаз Мрежи“ АД поддържа и
води регистър на жалбите.
Съгласно представената справка за периода на проверката са постъпили жалби,
както следва: за 2014 г. – 113 бр.; за 2015 г. – 13 бр.; за 2016 г. – 8 бр.; за 2017 г. – 14 бр. и
за 2018 г. – 8 бр.; до м. март 2019 г. – 9. Всички получени жалби са от битови клиенти. От
получените 195 бр. жалби, 137 са неоснователни. Останалите 58 жалби са основателни и
съответно са удовлетворени от дружеството. Информация за получените в дружеството
жалби се съдържа в годишните доклади за дейността, които се представят в КЕВР.
Дружеството е въвело и поддържа Системата за управление на качеството (СУК). В
тази връзка е предоставен списък с утвърдени и внедрени документи от СУК.
Системата не е сертифицирана от независима компетентна организация, съгласно т.
3.4.4. от лицензия № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен
газ“ и т. 3.7.3. от лицензия № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична община и община
Божурище. За сертифициране на СУК, внедрена в „Овергаз Мрежи“ АД, от дружеството
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са предприети действия по предварителен одит на СУК. Сключен е консултантски
договор с организация, предоставяща услуги по сертифициране и е проведено обучение на
ръководния екип на дружеството. Проведени са предварителни пазарни проучвания за
определяне на прогнозната стойност на поръчката с цел установяване необходимостта от
прилагане на Закон за обществените поръчки или провеждане на тръжна процедура по
вътрешно-фирмени правила. На база на получената прогнозна стойност на услугите
предоставяни от оторизираните сертифициращи организации е изготвена тръжна
документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител, оторизиран да
извърши сертифициране на СУК.
5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата
Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на
„Овергаз Мрежи“ АД, е представена справка за подадени заявления за присъединяване от
стопански и битови клиенти по години за територията на Столична община и община
Божурище, както следва:
година

Подадени заявления
за присъединяване

Съгласия за
присъединяване

Аргументирани
откази

Сключени договори
за присъединяване

Реално направени
присъединявания

2014

стопански
36

битови
768

стопански
31

битови
606

стопански
0

битови
0

стопански
31

битови
893

стопански
26

битови
959

2015

25

1056

25

1159

0

0

26

1225

31

1330

2016

40

1670

40

1800

0

0

38

1809

29

1519

2017

19

2163

22

2198

0

1

24

2189

21

1775

2018
до
03.2019

48

2815

54

2851

2

0

59

2862

50

2535

14

654

15

661

0

0

15

705

20

580

Съгласно представената справка за периода на проверката са присъединени 177 бр.
стопански и 8698 бр. битови клиенти. Дружеството е направило три отказа за
присъединяване на клиенти към ГРМ за периода на проверката. Два от отказите са за
присъединяване към ГРМ на стопански клиенти, като дружеството посочва, че причините
за тях са икономическа неефективност за дружеството, непопадане в плана за развитие на
ГРМ и непостигната договореност за съфинансиране по чл. 30, ал. 2 от Наредба № 4 от 5
ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.
Другият отказ за присъединяване на клиенти към ГРМ е на битов клиент и като причина
за него дружеството е посочило невъзможност за изграждане на газопроводно отклонение,
поради неизтекъл гаранционен срок на пътна настилка и получен официален отказ от СО
„Район Банкя“.
Съгласно предоставена от дружеството справка за периода на проверката са
издадени 9 275 броя съгласия за присъединяване на битови клиенти и 187 броя на
стопански потребители към ГРМ.
Представена е следната справка:
Брой присъединявания извън срока по договора
година
стопански
битови
2014
17
685
2015
8
199
2016
7
369
2017
8
560
2018
12
598
03.2019
0
24
Дружеството е представило обяснение по случаите на забавяне присъединяването, от
което е видно, че при стопанските клиенти няма случаи на забавяне по вина на
дружеството. По отношение на присъединяването на битови клиенти има 4 случая (3 бр.
през 2017 г. и 1 бр. през 2018 г.) на забавяне по вина на дружеството, като в тези случаи
са възстановени заплатените такси за присъединяване.
Останалите случаи на забавяне са по вина на клиента по причини, свързани с
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неизпълнение в срок на вътрешни газови инсталации и/или монтаж на газови уреди от
страна на клиентите; поради незавършено строителство на нови обекти; както и поради
отказали се от присъединяването клиенти или непродадени имоти, собственост на
инвеститора, с който са сключени договорите.
От дружеството е изискана и е представена справка за подадени заявления за
присъединяване на битови и небитови клиенти, за които е изтекъл срока за
присъединяване съгласно сключения договор за присъединяване и не са присъединени
към ГРМ, както и обяснение на причините за забавянето.
Подадени заявления за които е изтекъл срока за
присъединяване съгласно сключения договор за
година
присъединяване и не са присъединени към ГРМ
стопански
битови
2014
6
79
2015
3
67
2016
10
164
2017
2
220
2018
13
361
03.2019
1
42
От справката е видно, че за периода на проверката не са присъединени 933 броя
битови и 35 броя стопански клиенти по следните причини: неизпълнение на вътрешните
газови инсталации, както и отказани инвестиционни намерения от страна на клиента.
„Овергаз Мрежи“ АД извършва присъединяване на клиенти, съгласно изискванията
на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи (Наредба № 4). Документите по присъединяване на
клиентите са налични и се съхраняват в досиета на присъединените обекти, съгласно
изискванията на чл. 35 от Наредба № 4. Досиетата се съхраняват в офисите по места и в
архива на дружеството, както и сканирани в електронната система на дружеството.
За периода на проверката дружеството е сключило 22 договора за ползване на
газопроводи, присъединени към газопреносната мрежа за нуждите на разпределението на
природен газ, съгл. чл. 197, ал. 9 от Закона за енергетиката, както следва:
- За предоставяне на достъп до газопровод, собственост на „Газов консорциум за
енергийна и екологична отговорност“ АД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
- За право на ползване на газопровод с „Топлофикация София“ ЕАД;
- За наем на АГРС Нови Искър с „Еврис“ ООД.
Няма откази за предоставяне на достъп до ГРМ.
6. Измерване на природния газ
За управление на активи от газовата инфраструктура и отчитане показанията от
средствата за търговско измерване (СТИ), „Овергаз Мрежи“ АД използва мобилни
устройства с осигурена интернет връзка със сървър в реално време. Чрез тях се планират и
отчитат следните дейности по ГРМ в полеви условия: поддръжка на активи от газовата
инфраструктура; диагностика и сервиз на елементите от газовата инфраструктура;
движение на средствата за търговско измерване; отчитане показанията на СТИ.
7. Оперативно управление на мрежата
Относно изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за представяне
на информация на оператора на преносната мрежа, е сключено Оперативно споразумение
№ 3469 от 31.07.2018 г. за взаимодействие между „Овергаз Мрежи“ АД и
„Булгартрансгаз“ ЕАД съгласно Правилата за управление и техническите правила на
газопреносните мрежи, приети от Комисията.
8. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове
За периода на проверката „Овергаз Мрежи“ АД работи по одобрени от Комисията
бизнес планове за периода 2012 – 2016 г., одобрен с решение № БП – 010 от 03.09.2012 г.,
бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № Л – 438 от 30.03.2015 г.,
актуализиран бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № БП – 3 от
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14.03.2017 г.
Дружеството е представило данни за направените инвестиции, както следва:
Направени инвестиции /хил. лв./
година
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
2014
6 175
2 265
-3910
37%
2015
1 717
2 874
1157
167%
2016
4 453
2 358
-2095
53%
2017
4 484
1 715
-2769
38%
2018
4 469
4 443
-26
99%
до 03.2019
858
Разпределени количества природен газ, /хил. м3/
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2014
95 403
36 980
52 647
20 364
-42 756
-16 616
55%
55%
2015
68 811
23 853
66 969
23 221
-1 842
-633
97%
97%
2016
51 497
24 641
64 321
25 920
12 824
1 279
125%
105%
2017
54 539
26 436
71 255
30 047
16 716
3 611
131%
114%
2018
63 541
28 231
71 329
30 852
7 788
2 621
112%
109%
до 03.2019
28 658
15 569
Снабдени/продадени количества природен газ, /хил. м3/
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2014
75 703
36 980
50 154
20 366
-25 549
-16 614
66%
55%
2015
53 286
23 853
49 545
23 220
-3 741
-633
93%
97%
2016
51 497
24 641
48 356
25 920
-3 141
1 279
94%
105%
2017
54 539
26 436
53 757
30 047
-782
3 611
99%
114%
2018
63 541
28 231
54 327
30 852
-9 214
2 621
85%
109%
до 03.2019
20 191
15 569
Общ брой клиенти (с натрупване)
отчет
разлика
изпълнение %
бизнес план
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2014
737
25 586
620
20 209
-117
-5 377
84%
79%
2015
669
22 982
650
21 539
-19
-1 443
97%
94%
2016
689
23 739
679
23 048
-10
-691
99%
97%
2017
795
25 939
692
24 814
-103
-1 125
87%
96%
2018
912
28 139
745
27 330
-167
-809
82%
97%
до 03.2019
746
27 327
9. Застраховки
Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на застраховки. В
хода на проверката са предоставени полиците за „имуществена застраховка“ и „обща
гражданска отговорност към трети лица“ за проверявания период, които са задължителни,
съгласно условията на лицензиите.
10. Разделно счетоводство и цени
От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че
дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.
От проверените фактури за доставени количества природен газ за периода на
проверката е видно, че цените за разпределение и снабдяване с природен газ са в
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съответствие с утвърдените от Комисията (№ Ц – 35 от 26.09.2012 г. и № Ц –16 от
17.08.2017 г.).
Във фактурите, издавани на стопански и битови клиенти, са посочени отделните
компоненти, формиращи крайната цена, а именно: цена за разпределение на природен газ,
цена за снабдяване, цена на обществения доставчик за съответното тримесечие, цена за
пренос през газопреносната мрежа, цена за достъп до газопреносната мрежа, акциз и ДДС.
Проверени са фактури за присъединяване към ГРМ. От тях е видно, че прилаганите
от дружеството цени съответстват на утвърдените от Комисията пределни цени за
присъединяване към ГРМ на дружеството.
„Овергаз Мрежи“ АД предлага следните допълнителни услуги: сградна газова
инсталация (СГИ); проучване; спиране/възстановяване на газоподаването; повторно
отчитане на СТИ по искане на клиент; смяна на партида; откриване/закриване на партида;
временно прекратяване на газоподаването; технико-проучвателни работи; профилактика;
проверка на СТИ по искане на клиент; предоставяне на данни от технически архив на ГИС
за газоразпределителни мрежи; съгласуване на проекти за инфраструктурни линейни
обекти на други възложители; трасиране на място за газопроводни мрежи при строежи на
други възложители. Цените на предлаганите допълнителни услуги са утвърдени от
изпълнителния директор на „Овергаз Мрежи“ АД със Заповеди № ОМ-ВЗД-435 от
25.10.2018 г. и № ОМ-ВЗД-436 от 25.10.2018 г.
Дружеството изпълнява изискванията за предоставяне на своите потребители на
енергийни услуги на необходимата информация във фактурите и на интернет страницата
си, съгласно чл. 38б от ЗЕ.
От дружеството са представени справки от интернет страницата му, относно
изпълнение на задължение по чл. 40 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на
цените на природния газ.
11. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията –
годишен доклад
В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на
Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата
информация в срок.
Представени са годишни доклади за дейността на дружеството за периода 2014 г. –
2018 г.
12. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от
мрежата
Относно извършвани сделки на разпореждане с имущество на дружеството е
представена справка от пълномощника на изпълнителния директор на дружеството, в
която е заявено, че за периода на проверката са извършвани следните сделки на
разпореждане с имущество на дружеството чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ:
- сключен договор за банков инвестиционен кредит с „УниКредит Булбанк“ АД,
разрешено с Решение № Р-243 от 14.06.2016 г. на КЕВР;
- сключен договор за особен залог на „Овергаз Мрежи“ АД, разрешено с Решение №
Р-244 от 14.06.2016 г. на КЕВР.
Дружеството е заявило писмено, че задълженията по договора за банков
инвестиционен кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, чието изпълнение е обезпечено с
учредяването на особен залог на търговското предприятие на „Овергаз Мрежи“ АД, се
обслужват редовно и надлежно от страна на „Овергаз Мрежи“ АД.
13. Такси – Дружеството заплаща лицензионните такси съгласно Тарифа за таксите,
които се събират от КЕВР по ЗЕ, като към датата на проверката няма задължения.
ІV. Заключение
В резултат на извършената планова проверка се установи:
„Овергаз Мрежи“ АД изпълнява задълженията по издадените му лицензии за
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на Столична община и община Божурище, в съответствие с
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техните условия.
Предвид констатациите от проверката, с оглед подобряване работата на дружеството
и привеждане на дейността му в максимална степен в съответствие с лицензионните
задължения, в констативния протокол от проверката е дадено следното задължително
предписание:
„Овергаз Мрежи“ АД да завърши процедурата по сертифициране от независима
компетентна организация на Системата за управление на качеството съгласно т. 3.4.4. от
лицензия № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и т.
3.7.3. от лицензия № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от
краен снабдител“ за територията на Столична община и община Божурище.
На основание чл. 80, ал. 5 от Закона за енергетиката, в срок от седем дни след
приключване на процедурата по сертифициране „Овергаз Мрежи“ АД да уведоми КЕВР за
изпълнение на даденото предписание, като приложи съответните доказателства.
Константивният протокол е връчен на 21.05.2019 г.
В КЕВР е получено становище с вх. № Е-15-57-18 от 21.05.2019 г. от упълномощен
представител на дружеството във връзка с Констативен протокол № Г-06 от 21.05.2019 г.,
в което се посочва, че същия не отразява обективно обстоятелствата в частта „Изпълнение
на показателите на одобрените от КЕВР бизнес планове“, тъй като разглежда
изпълнението на инвестиционната програма на дружеството поотделно за всяка година от
периода на проверката, а не с натрупване. Според дружеството, междинните резултати,
изготвени само на годишна база, не са определящи за окончателното изпълнение на
бизнес плана и показателите, по които следва да се извършва проверката за изпълнението
му, трябва да отразяват данните с натрупване. „Овергаз Мрежи“ АД е посочило и
следните допълнителни аргументи в подкрепа на становището си – газоразпределителната
мрежа се използва в нейната цялост, а не отделни нейни елементи, изградени за конкретна
година; инвестиционните разходи са инвестиции в инфраструктурни проекти с дълъг срок
на подготовка на строителството и въвеждане в експлоатация; строителството на нова
мрежа зависи от степента на готовност за присъединяване на конкретни потребители;
изпълнението на плана на инвестиционните разходи е в зависимост освен от изпълнението
на плана за изграждане на газоразпределителна мрежа, но и от изпълнението на плана за
инвестиции в съоръжения за присъединяване на нови потребители; източниците за
откупуване на нови инвестиции са приходи от продажби, както от нови, така и от
съществуващи потребители.
Във връзка с полученото становище следва да се отбележи следното:
В чл. 21, ал. 1, т. 42 от ЗЕ е регламентирано правомощието на Комисията да
упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон, а съгласно чл. 76 от ЗЕ КЕВР
контролира съответствието на извършваните лицензионни дейности с условията на
издадените лицензии. Във връзка с извършване на текущ контрол съгласно График за
плановите проверки за 2019 г. на енергийните дружества по изпълнение на лицензионните
условия е издадена Заповед № З-Е-58 от 05.04.2019 г. на Председателя на КЕВР. Със
заповедта е назначена работната група със задача „Да извърши комплексна планова
проверка по документи и на място на „Овергаз Мрежи“ АД. Проверката да се извърши по
изпълнение условията на лицензия № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността
„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична община и
община Божурище, съгласно приложена работна програма.“ В т. 14 „Други условия от
лицензията“ от приложената работна програма е посочено, че в обхвата на проверката на
дружествато, се включва и проверка на изпълнение на показателите на бизнес план за
периода 2012 – 2016 г., одобрен с решение № БП – 010 от 03.09.2012 г., бизнес план за
периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № Л – 438 от 30.03.2015 г., актуализиран
бизнес план за периода 2015 – 2019 г., одобрен с решение № БП – 3 от 14.03.2017 г., за
годините, обхванати от проверката. В цитираните, одобрени с решения на КЕВР бизнес
планове, показателите „изградена мрежа“ и „направени инвестиции“ са представени
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без натрупване.
С писмо с изх. № Е-15-57-12 от 08.04.2019 г. КЕВР е уведомило „Овергаз Мрежи“
АД за извършване на комплексна планова проверка на дружеството за периода януари
2014 – март 2019 г. Съгласно т. 15.1. от писмото от дружеството са изсикани да бъдат
подготвени документи и справки, отнасящи се до изпълнение на показателите на
одобрените бизнес планове на дружеството за годините, обхванати от проверката, в това
число и показателите „изградена мрежа“ и „направени инвестиции“. Справките за тези
показатели са изпратени на дружеството като приложение към писмото по зададена форма
без натрупване, в съотвествие с одобрените с решения на КЕВР бизнес планове на
дружеството.
В хода на проверката, в съответствие с писмо с изх. № Е-15-57-12 от 08.04.2019 г. на
КЕВР, „Овергаз Мрежи“ АД е представило справки без натрупване за въпросните
показатели. Освен тях, дружеството е представило същите, но с натрупване за периода от
издаване на лицензиите на дружеството до момента на проверката. В т. 28 от
Констативния протокол № Г-06 от 21.05.2019 г. в табличен вид са представени
показателите „изградена мрежа“ и „направени инвестиции“ без натрупване. Посочено е
също, че дружестото допълнително е представило и справки за изградена мрежа и
направени инвестиции от периода на издаване на лицензията до момента на проверката с
натрупване.
С оглед гореизложените аргументи, считаме, че представеното от „Овергаз Мрежи“
АД становище с вх. № Е-15-57-18 от 21.05.2019 г., според което междинните резултати,
изготвени само на годишна база, не са определящи за окончателното изпълнение на
бизнес плана и показателите, по които следва да се извършва проверката за изпълнението
му, трябва да отразяват данните с натрупване, е неоснователно.
Изказвания по т.3.:
Докладва М. Димитров. В изпълнение на Заповед № З-Е-58, работната група е
извършила комплексна планова проверка на „Овергаз Мрежи“ АД относно изпълнението на
издадените лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична община и община Божурище.
В тази лицензионна територия дружеството е изградило газоразпределителни мрежи в град
София, град Божурище и град Банкя. Изпълнението на показателите на одобрените бизнес
планове е подробно представено в доклада – по отношение на изградената мрежа,
направените инвестиции, разпределение и снабдяване, присъединени потребители към
газоразпределителните мрежи. ГРМ се експлоатират съгласно разработени различни видове
процедури от дружеството. Дружеството води регистър за аварийните и плановите
прекъсвания. Аварийните прекъсвания отговарят на изискванията на Закона за
енергетиката. Дружеството разполага с центрове за работа с клиенти в гр. София, гр.
Божурище и гр. Банкя. В хода на проверката е посетен център за работа с потребители в кв.
Симеоново. Установено е, че дружеството е поставило на видно място одобрените от
Комисията Общи условия на договорите, Правила за работа с потребители, утвърдените
цени на Комисията за разпределение и снабдяване. На клиентите на дружеството е
предоставена възможност да заплащат сметките си на каса, чрез банков превод и чрез
Изипей АД. За периода на проверката са постъпили 195 жалби. От тях 137 са
неоснователни. Останалите 58 са основателни и дружеството ги е удовлетворило. По
отношение на системата за управление на качеството. Дружеството използва такава
система, но тя не е сертифицирана от независима компетентна организация, каквото е
изискването на лицензията. В тази връзка в констативния протокол е дадено задължително
предписание на дружеството да сертифицира системата от независима компетентна
организация и да представи в Комисията съответните документи за изпълнението на това
задължително предписание. Клиентите се присъединяват към ГРМ съгласно изискванията
на Наредба № 4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.
Дружеството изпълнява задълженията си и застрахова газоразпределителната мрежа.
29

Поддържа имуществена застраховка и обща гражданска отговорност. Проверени са
издадени от дружеството фактури за присъединяване, за разпределение и снабдяване.
Установено е, че дружеството прилага утвърдените цени от Комисията. За периода на
проверката са извършени две сделки на разпореждане, като и за двете е налице разрешение
от Комисията. Работната група е установила, че „Овергаз Мрежи“ АД изпълнява
лицензионните си задължения. При подписване на констативния протокол дружеството е
представило особено мнение, тъй като счита, че констативният протокол не отразява
обективно показателите за изпълнение на бизнес плановете. „Овергаз Мрежи“ АД е
настоявало да се представят данни с натрупване (откакто е дружеството е създадено) по
отношение на направените инвестиции и изградената мрежа. Работната група се е запознала
с особеното мнение и счита, че то е неоснователно, защото в одобрените три бизнес плана
за периода на проверката данните по отношение на изградена мрежа и направени
инвестиции са без натрупване. Няма как да бъдат отразени данни, които не кореспондират
директно с одобрените бизнес планове. Ако в бизнес плана са присъствали данни с
натрупва – работната група е щяла да ги отрази. Работната група предлага на Комисията да
приеме настоящия доклад.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по 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,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-325 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова
проверка на „Овергаз Мрежи“ АД.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-327 от 10.06.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД.
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012
г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на Лицензия № Л381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от
краен снабдител” за територията на община Троян.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна
такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и
отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Годишните такси
се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски,
които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от
Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената
сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2019 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка лицензия, т.е. 4 000,00
лева за календарната година.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-188/25.03.2019 г. от дирекция
„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за
дължимите суми от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД с посочен размер на задълженията
и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-08 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 16,94 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-12 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 16,94 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.05.2019 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 33,88 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.06.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към
КЕВР по издадените му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за осъществяване на
дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 от 01.03.2012 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за
територията на община Троян не са заплатени.
Изказвания по т.4.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, както следва:
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1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на
1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г.;
 първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на
1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 33,88 лева
(тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), представляващи:
 16,94 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 1 000,00 лева;
 16,94 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 1 000,00 лева;
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.06.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-328 от 10.06.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД.
„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии:
1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение
на природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Чепеларе.
2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „Разпределение
на природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Пирдоп, като с
Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са изменени/допълнени посочените лицензии чрез
присъединяване на община Златица и община Стрелча към лицензираната територия.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна
такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и
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отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2019 г. по лицензии,
изчислени на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва:
 по Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 66 452,95 лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 2 036,55 лева и е получена
като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 36,55 лева /0,055 на
сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/;
 по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 1 454 411,28 лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 2 799,93 лева и е получена
като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 799,93 лева /0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността
на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2019 г. по лицензии,
изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, както следва:
 по Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната
година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
 по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната
година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на
две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година
(чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-188/25.03.2019 г. от дирекция
„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за
дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с посочен размер на задълженията и
датата, от която същите са станали изискуеми.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, с Решение № 553 от 07.03.2019 г., дело № 3864/2018 г. на Апелативен съд –
София, за „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е открито производство по несъстоятелност. За
временен синдик, считано от 15.03.2019 г., е вписана г-жа Дияна Благоева Атанасова с
постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-08 в
размер на 1 018,28 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 17,25 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-12 в
размер на 1 399,97 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 23,72 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
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Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-08 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 16,94 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-12 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 16,94 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г.
Общото задължение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД към 31.05.2019 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 418,25 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 74,85 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 418,25
лева, считано от 01.06.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД към КЕВР
не са погасени.
Изказвания по т.5.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 418,25 лева (четири хиляди
четиристотин и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки), представляваща:
 първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на
1 018,28 лева, дължима към 31.03.2019 г.;
 първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на
1 399,97 лева, дължима към 31.03.2019 г.;
 първа вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на
1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г.;
 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на
1 000,00 лева, дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 74,85 лева
(седемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки), представляващи:
 17,25 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на 1 018,28 лева;
 23,72 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 1 399,97 лева;
 16,94 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 1 000,00 лева;
 16,94 лева, начислена за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 4 418,25 лева, считано от 01.06.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
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поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-329 от 10.06.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
„ПОЛИМЕРИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от
20 (двадесет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията с решение № 1175 от 16.12.2013 по дело № 1132 от 2012 на Окръжен съд
Варна, на основание чл. 710 от Търговския закон, „ПОЛИМЕРИ“ АД е обявено в
несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н Иван Тодоров Балабанов с адрес:
гр. Габрово 5300, ул. „Успех“ № 4, ет. 4.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността
на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност годишната такса за 2018 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната
година и няма инвестиции по условията на лицензията. В тази връзка дължи постоянната
компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-601 от 29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност с
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посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Задълженията на „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност към Комисия за енергийно
и водно регулиране за издадената му Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за извършване
на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.6.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер
на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.;
 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г.
в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата);
2. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
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Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-330 от 10.06.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД.
„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г.
за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на
Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна
енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 1 220 000
лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на общо
4 671,00 лева и е получена като към постоянната компонента по 2 000 лева за всяка
лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 671,00 лева /0,055 на сто от годишните
приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-275 от 13.05.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
С писмо изх. № Ф-14-56-4 от 15.05.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040
080FDW I, удостоверяващо получаване на 17.05.2019 г., КЕВР уведоми „ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД за дължимите суми и прикани дружеството доброволно да погаси
задълженията си.
Непогасените от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 2 335,50 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислен лихва за просрочие в размер на
39,57 лева за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. Върху неплатената главница в
размер на 2 335,50 лева, считано от 01.06.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
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датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към
КЕВР за издадените му Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за осъществяване на
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на Лицензия
№ Л-267-05 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“
за срок от 15 (петнадесет) години не са заплатени.
Изказвания по т.7.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 335,50 лева (две хиляди триста
тридесет и пет лева и петдесет стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса
за 2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 39,57 лева (тридесет и
девет лева и петдесет и седем стотинки), за периода от 01.04.2019 г. до 31.05.2019 г. върху
неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 2 335,50 лева.
1.3. Върху неплатената главница в размер на 2 335,50 лева, считано от 01.06.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-331 от 10.06.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
С решение по т. 8 от протокол № 86 от 28.05.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД с размер на главницата от 1 000,00
лева и начислена лихва за просрочие в размер на 8,33 лева. Върху неплатената главница от
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1 000,00 лева, считано от 01.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ГРИЙН
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-240-1 от 29.05.2019 г.
и известие за доставяне № R PS 1040 080F15 F, удостоверяващо получаване на 30.05.2019
г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените
суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 31.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ГРИЙН
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД в размер на 2 015,00 лева, погасяващо дължимата първа вноска
от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на
15,00 лева. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол № 86
от 28.05.2019 г. върху неплатената главница от 1 000,00 лева е начислена лихва за
просрочие в размер на 8,61 лева, за периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. Общото
задължение на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД към 31.05.2019 г. е остатък неплатена
лихва за просрочие в размер на 1,94 лева. За дължимата лихва за просрочие „ГРИЙН
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-240-1 от 03.06.2019 г.
На 07.06.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙД“ ООД в размер на 1,94 лева, с което задълженията на дружеството към КЕВР по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане бяха напълно
погасени (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
2. „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-332 от 10.06.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „КОГРИЙН“ ООД.
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С решение по т. 11 от протокол № 86 от 28.05.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „КОГРИЙН“ ООД с размер на главницата от 2 615,88 лева и начислена
лихва за просрочие в размер на 37,06 лева. Върху неплатената главница от 2 615,88 лева,
считано от 22.05.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„КОГРИЙН“ ООД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-14-68-6 от 29.05.2019 г., като му
е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е
поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 31.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „КОГРИЙН“
ООД в размер на 2 615,88 лева, погасяващо дължимата първа вноска от годишна такса за
2019 г. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението от протокол
№ 86 от 28.05.2019 г. върху неплатената главница от 2 615,88 лева е начислена лихва за
просрочие в размер на 6,54 лева, за периода от 22.05.2019 г. до 30.05.2019 г. Общото
задължение на „КОГРИЙН“ ООД към 30.05.2019 г. е неплатени лихви за просрочие в
размер на общо 43,60 лева. За дължимата лихва за просрочие „КОГРИЙН“ ООД е
уведомено по телефон.
На 31.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „КОГРИЙН“
ООД в размер на 43,60 лева, с което задълженията на дружеството към КЕВР по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане бяха напълно погасени
(приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.9.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КОГРИЙН“ ООД.
2. „КОГРИЙН“ ООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-333 от 10.06.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
С решение по т. 5 от протокол № 66 от 18.04.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД с размер на главницата от 4 712,43 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 13,92 лева. Върху неплатената главница
от 4 712,43 лева, считано от 11.04.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ТЕЦ
МАРИЦА 3“ АД е уведомен с писмо на КЕВР изх. № Ф-14-34-7 от 19.04.2019 г. и
известие за доставяне № R PS 1040 080F5P 3, удостоверяващо получаване на 22.04.2019 г.,
като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените
суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 15.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на „ТЕЦ
МАРИЦА 3“ АД в размер на общо 4 714,00 лева с вписано основание: „такса лицензия за
сметка на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, с което е погасена главница в размер на 4 712,43 лева и
лихва в размер на 1,57 лева. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3. от извлечението
от протокол № 66 от 18.04.2019 г. върху неплатената главница от 4 712,43 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 46,82 лева, за периода от 11.04.2019 г. до
15.05.2019 г. Общото задължение на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД към 15.05.2019 г. е остатък
лихва за просрочие в размер на 59,17 лева. За дължимата лихва за просрочие в размер на
59,17 лева „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД е уведомен с писмо изх. № Ф-14-34-7 от 16.05.2019 г. и
известие за доставяне № R PS 1040 080FEC Z, удостоверяващо получаване на 20.05.2019 г.
Повторно „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД е уведомен по факс електронна поща 28.05.2019 г.
На 30.05.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на „ТЕЦ
МАРИЦА 3“ АД в размер на 59,17 лева, с което задълженията на дружеството към КЕВР
по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане бяха напълно
погасени (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
2. „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
41

Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-323 от 04.06.2019 г. относно проверка по документи
във връзка с писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. от „Овергаз Мрежи“
АД.
2. Приема следното протоколно решение:
2.1. „Булгаргаз” ЕАД в периода м. ноември 2018 г. – м. февруари 2019 г. е
фактурирало доставката на природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД по утвърдените от КЕВР
цени с решения № Ц - 14 от 28.09.2018 г. - 43,28 лв./MWh и № Ц - 19 от 28.12.2018 г. 44,80 лв./MWh., като при изпълнение на лицензионните си задължения е извършвало
дейността по обществена доставка на природен газ съгласно разпоредбите на ЗЕ,
подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуалните административни
актове на Комисията и условията на лицензията;
2.2. КЕВР няма правомощие да се произнася относно нищожността на клаузата на
т. 7.3. от Договора за доставка на природен газ, тъй като този спор е търговски спор и
подлежи на решаване съгласно чл. 16.2. от Договора от надлежния съд.
3. На „Овергаз Мрежи“ АД и „Булгаргаз” ЕАД да бъде изпратен преписизвлечение от протоколното решение по т. 2.1. и т. 2.2.
По т.2. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-324 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова
проверка на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.
По т.3. както следва:
1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-325 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова
проверка на „Овергаз Мрежи“ АД.
По т.4. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД.
2. „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.5. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД.
2. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата
по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде
поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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По т.6. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
2. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.7. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД.
2. „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и
възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
По т.8. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.
2. „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.9. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КОГРИЙН“ ООД.
2. „КОГРИЙН“ ООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.10. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.
2. „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-323 от 04.06.2019 г. относно проверка по документи във връзка с
писма с вх. № Е-15-57-8 и № Е-15-57-9 от 15.03.2019 г. от „Овергаз Мрежи“ АД.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-324 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова проверка на
„Газтрейд Сливен“ ЕООД.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-325 от 05.06.2019 г. относно комплексна планова проверка на
„Овергаз Мрежи“ АД.
4. Доклад с вх. № О-Дк-327 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД.
5. Доклад с вх. № О-Дк-328 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СИ ЕН
ДЖИ МАРИЦА“ ООД.
6. Доклад с вх. № О-Дк-329 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност.
7. Доклад с вх. № О-Дк-330 от 10.06.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД.
8. Доклад с вх. № О-Дк-331 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ГРИЙН
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД.

43

9. Доклад с вх. № О-Дк-332 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„КОГРИЙН“ ООД.
10. Доклад с вх. № О-Дк-333 от 10.06.2019 г. относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ТЕЦ
МАРИЦА 3“ АД.
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