ПРОТОКОЛ
№ 13
София, 24.01.2017 година
Днес, 24.01.2017 г. от 9:50 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица
Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“ 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. № О-Дк-34 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“Газоснабдяване Нови Пазар” АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), откритата с решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т.
3.12 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
2. Доклад с вх. № О-Дк-35 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), откритата с решение по Протокол № 162 от 21.12.2009 г., т.
9.1 от на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
3. Доклад с вх. № О-Дк-30 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

“Дунавгаз” ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД (влят в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), откритата с
решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.6 на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
4. Доклад с вх. № О-Дк-33 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД (влят в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), откритапо
Протокол № 86 от 06.07.2009 г. т. 3.7 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
5. Доклад с вх. № О-Дк-36 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „Овергаз
Юг“ АД (универсален правоприемник на „Газоснабдяване Асеновград“ АД, „Хебросгаз“ АД и
„Газоснабдяване Първомай“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД),
откритата по Протокол № 30 от 25.12.2010 г., т. 3, на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
6. Доклад с вх. № О-Дк-37 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „Овергаз
Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем
„Овергаз Мрежи“ АД), универсален правоприемник на „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“
ЕАД и „Кожухгаз“ АД, откритата по Протокол № 9 от 01.02.2010 г., т. 3 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
7. Доклад с вх. № О-Дк-32 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД (влят в „Овергаз Север“ ЕАД,
преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), откритата по Протокол №
86 от 06.07.2009 г., т. 3.2 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева
8. Доклад с вх. № О-Дк-31 от 19.01.2017 г. относно: Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „Овергаз
Запад“ АД (предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем
„Овергаз мрежи“ АД), откритата по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.16 на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране.
Докладват: Юлиян Митев, Ремзия Тахир, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Наталия Кирова, Емилия Тренева,
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Диана Николкова, Михаела Андреева,
Боян Наумов, Сирма Денчева

По т.1. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“Газоснабдяване Нови Пазар” АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в
„Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), откритата с решение по Протокол
№ 86 от 06.07.2009 г., т. 3.12 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.12 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с ново наименование Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД (влято в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), с
размер на главницата общо 7 310,05 лева, върху която се дължат и законни лихви за забава
върху съответните вноски до деня на постъпване на сумите по банковата сметка на
Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е уведомено с писмо изх. № Е-15-16-11 от 09.07.2009 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.
С писмо изх. № НП-Д-120 от 17.07.2009 г. на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД към
наш вх. № Е-15-16-11 от 20.07.2009 г., дружеството е направило възражение относно
начислените от Комисията годишни такси за 2006 г. - 2008 г. по лицензия № Л-177-08 от
17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия
№ Л-177-12 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“
на територията на община Нови Пазар, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че Комисията не е утвърдила цени за
дейността „обществено снабдяване с природен газ“, което не позволява да бъдат отделени
приходи за същата дейност. По подадено от „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД заявление
за утвърждаване на цени през м.ноември 2007 г., допълнително представени модел за
образуване на цени, както и справки от електронния модел за образуване на цени, то цени
на дружеството са утвърдени с Решение № Ц-13 от 30.04.2009 г. на ДКЕВР. Поради факта,
че „Газоснабдяване Нови Пазар“ ЕАД е имало утвърдени цени от ДКЕВР само за
дейността „разпределение на природен газ“, в годишните финансови отчети на
дружеството за 2006 г. - 2008 г. не са отделени приходи за дейността „обществено
снабдяване с природен газ“ и поради тази причина годишната лицензионна такса по тази
лицензия се равнява на базовата сума от 2000 лева. В подкрепа на горното дружеството
изтъква и факта, че измененията в Наредбата за регулиране на цените на природния газ
(НРЦПГ) са от август 2007 г., а Указанията на ДКЕВР за образуване на цени за пренос на
природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен
снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна
граница на цени“ (Указанията) са приети от ДКЕВР в началото на 2008 г.
2. Друг аргумент, който изтъква дружеството, е, че ДКЕВР не е посочила базата,
върху която изчислява съответните годишни лицензионни такси, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2
от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата). Поради тази причина, дружеството
счита че начислените суми са завишени поради включването в базата за изчисление и на
приходи от нелицензионна дейност: финансови приходи, приходи от лихви, приходи от
прекратяване на лизингов договор, приходи от договори под ключ и др. Това противоречи
на разпоредбите на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата, тъй като цитираните приходи и разходи не се отнасят до извършваните от
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дружеството лицензионни дейности. В този смисъл е и трайната практика на Върховния
административен съд (ВАС).
3. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8
КЕВР е приела за обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приел Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията);
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
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Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т.2 от Тарифата).
3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси, се
установява, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от нелицензионна
дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След извършването на нови
преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за база са
взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
До 31.03.2006 г. като първа вноска за 2006 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Газоснабдяване Нови Пазар“
АД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на
природен газ“ в общ размер на 3 450,35 лева. След извършените корекционни записвания,
вземайки предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в
общ размер на 3 450,35 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна
лицензионна такса за 2006 г. в размер на общо 2 121,00 лева. На 31.03.2006 г.
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на първа вноска за 2006 г. за обществено снабдяване и
1 121,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2006 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД няма дължима
главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2006 г. В резултат на това е
сторнирана начислената лихва за просрочие в размер на 107,81 лева за периода от
01.04.2006 г. до 15.11.2006 г.
До 30.11.2006 г. като втора вноска за 2006 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 450,35 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 450,35 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2006 г. в размер на общо
2 121,00 лева. На 15.11.2006 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за
обществено снабдяване и 1 121,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2006 г.
До 31.03.2007 г. като първа вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 077,73 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
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на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 077,73 лева е сторнирана и е
начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
2 076,73 лева. На 22.03.2007 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване и 1 077,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2007 г.
До 30.11.2007 г. като втора вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 077,72 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 077,72 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
2 076,72 лева. На 29.11.2007 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване и 1 076,45 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2007 г.
На 19.02.2008 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е внесло по сметката на ДКЕВР
две суми по 3 000,00 лева за продължаване на срока на издадените лицензии за дейностите
„разпределение на природен газ“ и за „обществено снабдяване с природен газ“ (съгласно
чл. 5, ал. 1 от Тарифата).
До 31.03.2008 г. като първа вноска за 2008 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 409,10 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 409,10 лева е сторнирана и е
начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за 2008 г. в размер на общо
2 084,43 лева. На 31.03.2008 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2008 г. за
обществено снабдяване и 1 084,43 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2008
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2008 г.
До 30.11.2008 г. като втора вноска за 2008 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 409,10 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 409,10 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2008 г. в размер на общо
2 084,42 лева. На 27.11.2008 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2008 г. за
обществено снабдяване и 1 076,45 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2008
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2008 г. В
тази връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и лихви за
просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
поради което начислените суми по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
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Изказвания по т.1:
Докладва А. Димитрова, която обясни, че през 2009 г. и 2010 г. Комисията е
открила процедури за УПДВ от лицензионни такси и лихви за просрочие. Работната
група, която е била сформирана по заповед, е прегледала тези открити процедури.
Дружествата са възразили съгласно чл.26 от АПК в установения 7-дневен срок, но по една
или друга причина през времето те не са взети под внимание. Затова сега са обследвани
много обстойно. Установило се е, че основно възраженията на дружествата е, че в
лицензионните такси се включват и приходи от нелицензионна дейност. Работната група е
проверила в ОПР-та на дружествата, видели са, че наистина са прави и са извадили точно
тези приходи от нелицензионна дейност. Още на предходното заседание с Протоколно
решение № 208, т.8, Комисията е взела решение, че правилно е взета базата, която е, че
трябва да се взимат нетните приходи от продажба на природен газ (без стойността на
закупения природен газ при продажба на „Булгаргаз“ ЕАД). Това е така, защото тези
дружества нямат лицензия за доставка. Тя е на „Булгаргаз“ ЕАД и той е доставчикът. Те
имат лицензия за обществено снабдяване и за разпределение с природен газ. Трябва да се
вземат само приходите от този вид лицензионна дейност - таксата присъединяване на нови
потребители, от която те изцяло печелят, и други приходи от лицензионна дейност,
посочени от дружествата. Да се извадят приходите от заеми, лихви по заемите по
банковите им сметки. Това са приходи, които са за общата им дейност, а не свързана само
с лицензионната им дейност.
В тази връзка са направени преизчисления. Установило се е, че дружествата нямат
задължения. Имат едни малки лихви, които те в следващ период са заплатили. В тази
връзка работната група предлага да се вземат решения, които А. Димитрова прочете.
И. Н. Иванов даде думата за изказвания. Като установи, че няма изказвания,
председателят подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, влято в „Овергаз Север“
ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз мрежи“ АД.
2. „Овергаз мрежи“ АД, като правоприемник на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
влято в „Овергаз Север“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в
„Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), откритата с решение по Протокол
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№ 162 от 21.12.2009 г., т. 9.1 от на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С решение по Протокол № 162 от 21.12.2009 г., т. 9.1 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с ново наименование Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД (влято в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), с
размер на главницата общо 3 409,20 лева, върху която се дължат и законни лихви за забава
върху съответните вноски до деня на постъпване на сумите по банковата сметка на
Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е уведомено с писмо изх. № Е-15-16-3 от 18.01.2010 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.
С писмо изх. № НП-Д-17 от 03.02.2010 г. на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД към
наш вх. № Е-15-16-3 от 04.02.2010 г., дружеството е направило възражение относно
начислените от Комисията годишни такси за 2009 г. по лицензия
№ Л-177-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен
газ“ и лицензия № Л-177-12 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с
природен газ“ на територията на община Нови Пазар, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че начислените от ДКЕВР приходи не
отговарят на представения от „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД годишен финансов отчет
за 2008 г., заверен от независим финансов одитор, където изрично е посочено, че: „на
основание чл. 37 от ЗЕ, във връзка с легалното определение на двете лицензионни
дейности, осъществявани от дружеството: т. 49 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ и чл.
16 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, дружеството реализира приход
от лицензионни дейности в размер на 374 хил. лева.“
2. Втори аргумент, който дружеството изтъква, е, че през 2008 г. „Газоснабдяване
Нови Пазар“ АД няма утвърдени цени за дейността „обществено снабдяване с природен
газ“ и приходите от тази дейност са включени в приходите от дейността „разпределение
на природен газ“.
3. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8
КЕВР е приела за обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
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за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приел Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията)
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата).
3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси, се
установява, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от нелицензионна
дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След извършването на нови
преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за база са
взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси, като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
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До 31.03.2009 г. като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Газоснабдяване Нови Пазар“
АД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на
природен газ“ в общ размер на 3 807,57 лева. След извършените корекционни записвания,
вземайки предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в
общ размер на 3 807,57 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна
лицензионна такса за 2009 г. в размер на общо 2 102,97 лева. На 26.03.2009 г.
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за обществено снабдяване и
1 102,97 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД няма дължима
главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2009 г.
До 30.11.2009 г. като втора вноска за 2009 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 3 807,58 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 3 807,58 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на общо
2 102,98 лева. На 27.11.2009 г. „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2009 г. за
обществено снабдяване и 1 102,98 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2009
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Нови
Пазар“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2009 г. В
тази връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и лихви за
просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
поради което начислените суми по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
Изказвания по т.2:
Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов отбеляза, че причините за този проект на решение са същите. След
като установи, че няма изказвания, председателят подложи на гласуване проекта на
решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, влято в „Овергаз Север“
ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
влято в „Овергаз Север“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“Дунавгаз” ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД (влят в
„Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“
АД), откритата с решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.6 на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
С решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.6 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с ново наименование Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “Дунавгаз” ЕАД - универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД (влят в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД) с размер на главницата общо 966,34 лева, върху
която се дължат и законни лихви за забава върху съответните вноски до деня на
постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД, е
уведомено с писмо изх. № Е-15-41-12 от 09.07.2009 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.
С писмо изх. № ОС-ОС-288 от 17.07.2009 г. на „Овергаз север“ ЕАД (предишно
наименавание „Дунавгаз“ ЕАД – правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз мрежи“ АД) към наш вх. № Е-15-41-12 от 20.07.2009 г.,
дружеството е направило възражение относно начислените от Комисията годишни такси
за 2006 г. и 2007 г. по лицензия № Л-156-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на
дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-156-12 от 17.12.2004 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ за територията на община
Попово, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че Комисията не е утвърдила цени за
дейността „обществено снабдяване с природен газ“, което не позволява да бъдат отделени
приходи за същата дейност. По подадено от „Дунавгаз“ ЕАД заявление за утвърждаване
на цени през м.ноември 2007 г., допълнително представени модел за образуване на цени,
както и справки от електронния модел за образуване на цени, цени на дружеството са
утвърдени с Решение № Ц-068 от 25.08.2008 г. на ДКЕВР. Поради факта, че
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД е имало утвърдени цени от ДКЕВР само за дейността
„разпределение на природен газ“, в годишните финансови отчети на дружеството за 2006
г. и 2007 г. не са отделени приходи за дейността „обществено снабдяване с природен газ“
и поради тази причина годишната лицензионна такса по тази лицензия се равнява на
базовата сума от 2000 лева. В подкрепа на горното дружеството изтъква и факта, че
измененията в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са от август
2007 г., а Указанията на ДКЕВР за образуване на цени за пренос на природен газ през
газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при
регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени“
(Указанията) са приети от ДКЕВР в началото на 2008 г.
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2. Друг аргумент, който изтъква дружеството, е, че ДКЕВР не е посочила базата,
върху която изчислява съответните годишни лицензионни такси, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2
от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата). Поради тази причина, дружеството
счита че начислените суми са завишени поради включването в базата за изчисление и на
приходи от нелицензионна дейност: финансови приходи, приходи от лихви, приходи от
прекратяване на лизингов договор, приходи от договори под ключ и др. Това противоречи
на разпоредбите на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата, тъй като цитираните приходи и разходи не се отнасят до извършваните от
дружеството лицензионни дейности. В този смисъл е и трайната практика на Върховния
административен съд (ВАС).
3. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Дунавгаз” ЕАД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8, КЕВР е приела за
обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приел Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията)
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
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приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1. т. 6 от Допълнителни разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
Съгласно § 1. т. 16 от Допълнителни разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т.2 от Тарифата).
3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси, се
установява, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от нелицензионна
дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След извършването на нови
преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за база са
взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси, като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
До 31.03.2006 г. като първа вноска за 2006 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД са
начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен
газ“ в общ размер на 2 289,30 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки
предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер
на 2 289,30 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса
за 2006 г. в размер на общо 2 075,63 лева. На 31.03.2006 г. „Газоснабдяване Попово“ ЕАД
е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на
първа вноска за 2006 г. за обществено снабдяване и 1 075,63 лева, представляващи
плащане на първа вноска за 2006 г. за разпределение на природен газ. След направеното
плащане „Газоснабдяване Попово“ ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за
просрочие към 31.03.2006 г. В резултат на това е сторнирана начислената лихва за
просрочие в размер на 18,03 лева за периода от 01.04.2006 г. до 24.11.2006 г.
До 30.11.2006 г. като втора вноска за 2006 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 289,30 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 2 289,30 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2006 г. в размер на общо
2 075,63 лева. На 24.11.2006 г. „Газоснабдяване Попово“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за
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обществено снабдяване и 1 075,63 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Попово“
ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2006 г.
До 31.03.2007 г. като първа вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 349,80 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 2 349,80 лева е сторнирана и е
начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
2 080,30 лева. На 26.03.2007 г. „Газоснабдяване Попово“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване и 1 083,05 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Попово“
ЕАД има надвнесена главница в размер на 2,75 лева към 31.03.2007 г.
До 30.11.2007 г. като втора вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 349,80 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 2 349,80 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
2 080,30 лева. На 30.11.2007 г. „Газоснабдяване Попово“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване и 1 077,55 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Попово“
ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2007 г. В тази
връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и лихви за
просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Газоснабдяване Попово“ ЕАД,
поради което начислените суми по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са недължизми.
Изказвания по т.3:
Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД като универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз мрежи“ АД.
2. „Овергаз мрежи“ АД, като правоприемник на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален
правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
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на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД (влят в
„Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“
АД), откритапо Протокол № 86 от 06.07.2009 г. т. 3.7 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.
С решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.7 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с ново наименование Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД (влят в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), с размер на главницата общо 3 027,75 лева,
върху която се дължат и законни лихви за забава върху съответните вноски до деня на
постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД, е
уведомено с писмо изх. № Е-15-41-14 от 09.07.2009 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.
С писмо изх. № ОС-ОС-287 от 17.07.2009 г. на „Овергаз Север“ ЕАД (предишно
наименавание „Дунавгаз“ ЕАД – правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД) към наш вх. № Е-15-41-14 от 20.07.2009 г.,
дружеството е направило възражение относно начислените от Комисията годишни такси
за 2006 г. и 2007 г. по лицензия № Л-169-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на
дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-169-12 от 17.12.2004 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ на територията на община
Разград и лицензия № Л-180-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността
„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-180-12 от 17.12.2004 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ на територията на община
Исперих, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че Комисията не е утвърдила цени за
дейността „обществено снабдяване с природен газ“, което не позволява да бъдат отделени
приходи за същата дейност. По подадено от „Дунавгаз“ ЕАД заявление за утвърждаване
на цени през м.ноември 2007 г., допълнително представени модел за образуване на цени,
както и справки от електронния модел за образуване на цени, то цени на дружеството са
утвърдени с Решение № Ц-068 от 25.08.2008 г. на ДКЕВР. Поради факта, че
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД е имало утвърдени цени от ДКЕВР само за дейността
„разпределение на природен газ“, в годишните финансови отчети на дружеството за 2006
г. и 2007 г. не са отделени приходи за дейността „обществено снабдяване с природен газ“
и поради тази причина годишната лицензионна такса по тази лицензия се равнява на
базовата сума от 2000 лева. В подкрепа на горното дружеството изтъква и факта, че
измененията в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са от август
2007 г., а Указанията на ДКЕВР за образуване на цени за пренос на природен газ през
газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при
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регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени“
(Указанията) са приети от ДКЕВР в началото на 2008 г.
2 . Дружеството неправилно е изписало притежаваните от него лицензии, а именно:
лицензия № Л-156-08 от 17.12.2004 г. за „разпределение на природен газ“ и лицензия №
Л-156-12 от 17.12.2004 г. „Газоснабдяване Разград“ ЕАД е бил титуляр на лицензия № Л169-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и
лицензия № Л-169-12 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с
природен газ“ на територията на община Разград и лицензия № Л-180-08 от 17.12.2004 г.
за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-180-12
от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ на
територията на община Исперих.
3. Друг аргумент, който изтъква дружеството, е, че ДКЕВР не е посочила базата,
върху която изчислява съответните годишни лицензионни такси, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2
от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата). Поради тази причина, дружеството
счита че начислените суми са завишени поради включването в базата за изчисление и на
приходи от нелицензионна дейност: финансови приходи, приходи от лихви, приходи от
прекратяване на лизингов договор, приходи от договори под ключ и др. Това противоречи
на разпоредбите на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата, тъй като цитираните приходи и разходи не се отнасят до извършваните от
дружеството лицензионни дейности. В този смисъл е и трайната практика на Върховния
административен съд (ВАС).
4. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Овергаз Север“ ЕАД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8, КЕВР е приела
за обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приела Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията)
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
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приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т.2 от Тарифата).
3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси, се
установява, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от нелицензионна
дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След извършването на нови
преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за база са
взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
До 31.03.2006 г. като първа вноска за 2006 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД
са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен
газ“ в общ размер на 5 013,38 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки
предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер
на 5 013,38 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса
за 2006 г. в размер на общо 4 311,31 лева. На 30.03.2006 г. „Газоснабдяване Разград“ ЕАД
е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на
първа вноска за 2006 г. за обществено снабдяване за територията на община Разград;
1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2006 г. за обществено
снабдяване за територията на община Исперих; 1 241,73 лева, представляващи плащане на
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първа вноска за 2006 г. за разпределение на природен газ на територията на община
Разград и 1 069,58 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2006 г. за
разпределение на природен газ на територията на община Исперих. След направеното
плащане „Газоснабдяване Разград“ ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за
просрочие към 31.03.2006 г. В резултат на това е сторнирана начислената лихва за
просрочие в размер на 53,59 лева за периода от 01.04.2006 г. до 02.11.2006 г.
До 30.11.2006 г. като втора вноска за 2006 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 5 013,37 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 5 013,37 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2006 г. в размер на общо
4 311,31 лева. На 02.11.2006 г. „Газоснабдяване Разград“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за
обществено снабдяване за територията на община Разград; 1 000,00 лева, представляващи
плащане на втора вноска за 2006 г. за обществено снабдяване за територията на община
Исперих; 1 241,73 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за
разпределение на природен газ на територията на община Разград и 1 069,58 лева,
представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за разпределение на природен газ на
територията на община Исперих. След направеното плащане „Газоснабдяване Разград“
ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2006 г.
До 31.03.2007 г. като първа вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 5 163,80 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 5 163,80 лева е сторнирана и е
начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
4 351,99 лева. На 23.03.2006 г. „Газоснабдяване Разград“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване на територията на община Разград; 1 000,00 лева, представляващи
плащане на първа вноска за 2007 г. за обществено снабдяване с природен газ на
територията на община Исперих; 1 294,10 лева, представляващи плащане на първа вноска
за 2007 г. за разпределение на природен газ на територията на община Разград и 1 057,89
лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за разпределение на природен
газ на територията на община Исперих. След направеното плащане „Газоснабдяване
Разград“ ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2007 г.
До 30.11.2007 г. като втора вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено
снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ размер на 5 163,80 лева. След
извършените корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа
на корекционните справки, сумата в общ размер на 5 163,80 лева е сторнирана и е
начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо
4 351,99 лева. На 30.11.2007 г. „Газоснабдяване Разград“ ЕАД е заплатило по банковата
сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за
обществено снабдяване на територията на община Разград; 1 000,00 лева, представляващи
плащане на втора вноска за 2007 г. за обществено снабдяване на територията на община
Исперих; 1 294,10 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за
разпределение на природен газ на територията на община Разград и 1 057,89 лева,
представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за разпределение на природен газ на
територията на община Исперих. След направеното плащане „Газоснабдяване Разград“
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ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 30.11.2007 г. В тази
връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и лихви за
просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената справка
към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Газоснабдяване Разград“ ЕАД,
поради което начислените суми по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
Изказвания по т.4:
Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правопиемник на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален
правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Юг“ АД (универсален правоприемник на „Газоснабдяване Асеновград“ АД,
„Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване Първомай“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), откритата по Протокол № 30 от 25.12.2010 г., т. 3 на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С решение по Протокол № 30 от 25.12.2010 г., т. 3 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Овергаз Юг“ АД (универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Асеновград“ АД, „Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване Първомай“ АД),
влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), с размер на главницата от
общо 17 095,74 лева, върху която се дължат и законни лихви за забава върху съответните
вноски до деня на постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
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На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Овергаз Юг“ АД е уведомено с писмо изх. № Е-15-48-5 от 15.03.2010 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.
С писмо изх. № ЮГ-ИД-83 от 31.03.2010 г. на „Овергаз юг“ АД към наш вх.
№ Ф-15-48-5 от 01.04.2010 г., дружеството е направило възражение относно начислените
от Комисията годишни такси за 2009 г., както и дължимите лихви, а именно:
1. „Овергаз Юг“ АД посочва, че неправомерно са му начислени годишни такси за
329 дни след датата на прекратяване на лицензиите на „Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване
Първомай“ АД, като такса, дължима от дружеството правоприемник след датата на
вливане, в т.ч.:
- 4 538,72 лв. за прекратените лицензии на „Хебросгаз“ АД;
- 1 839,25 лв. за прекратените лицензии на „Газоснабдяване Първомай“ АД.
2. Счита, че неправомерно са определени годишните приходи от извършените от
него лицензионни дейности по разпределение и снабдяване с природен газ за 2008 г., на
основание на което са изчислени годишни лицензионни такси за 2009 г. Дружеството не
приема представените от ДКЕВР задължения за начислени годишни лицензионни такси за
2009 г. в размер общо на 7004,94 лв., в т.ч.:
5 518 лв. по лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. и № Л-164-12 от
17.12.2004 г. на „Овергаз Юг“ АД;
891,16 лв. по прекратени лицензии № Л-171-08 от 17.12.2004 г. и № Л-17112 от 17.12.2004 г. на влятото в „Овергаз Юг“ АД дружество „Хебросгаз“ АД (вписано в
Търговския регистър на 06.02.2009 г.);
595,78 лв. по прекратени лицензии № Л-167-08 от 17.12.2004 г. и № Л-16712 от 17.12.2004 г. на влятото в „Овергаз Юг“ АД дружество „Газоснабдяване Първомай“
АД (вписано в Търговския регистър на 06.02.2009 г.);
3. Дружеството твърди, че в Протокол № 30 от 25.02.2010 г. на ДКЕВР са посочени
задължения на „Овергаз Юг“ АД, за които то е извършило плащания на 19.02.2010 г.,
както следва:
- 3 000 лв. за изменение на лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. по Решение на
ДКЕВР от 15.12.2008 г.;
- 3 000 лв. за изменение на лицензия № Л-164-12 от 17.12.2004 г. по Решение на
ДКЕВР от 15.12.2008 г.;
- 793,46 лв. – лихва за просрочие на лицензионните такси по Решение на ДКЕВР от
15.12.2008 г. за изменение на лицензии за периода 14.02.2009 г. – 19.02.2010 г.
- 8,47 лв. - лихва за просрочие на годишни лицензионни такси за 2009 г. на
„Хебросгаз“ АД (изчислена върху 497,16 лв. главница);
- 7,14 лв. - лихва за просрочие на годишни лицензионни такси за 2009 г. на
„Газоснабдяване Първомай“ АД (изчислена върху 419,23 лв. главница);
- 3 000 лв. по лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. на основание сума по Решение
№ И4-Л-164 от 28.05.2009 г., с което е извършена промяна на наименованието на
лицензианта от „Газоснабдяване Асеновград“ АД на „Овергаз Юг“ АД;
- 243,15 лв. – лихва за просрочие на лицензионна такса по Решение № И4-Л-164
от 28.05.2009 г. за периода 05.06.2009 г. – 19.02.2010 г.
Дружеството твърди, че е предоставило копие от платежните документи за
преведените на 19.02.2010 г. такси и лихви за просрочие.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
Съгласно Решение № И2-Л-164 от 15.12.2008 г. на ДКЕВР, Комисията е дала
съгласие за преобразуване чрез вливане на „Газоснабдяване Първомай“ АД и „Хебросгаз“
АД в „Газоснабдяване Асеновград“ АД, като са прекратени издадените на вливащите се
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дружества лицензии и са изменени издадените лицензии на приемащото дружество.
Съгласно решението, към териториалния обхват на лиценията на „Газоснабдяване
Асеновград“ АД са добавени териториите на прекратените лицензии, а именно: общините
Пещера и Първомай. Решението на ДКЕВР влиза в сила от датата на вписване на
преобразуването в Търговския регистър, а именно 06.02.2009 г. Следователно, до тази
дата, трите дружества са извършвали самостоятелна лицензионна дейност за 36 дни през
2009 г., считано от 01.01.2009 г. до 05.02.2009 г. включително.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата), при
прекратяване на лицензията преди изтичане на календарната година, дължимата годишна
такса се изчислява като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от
началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се отнема
или прекратява лицензията.
При извършената проверка по документи, съхраняващи се в КЕВР, е установено, че
за влетите дружества и дружествата-правоприемници са начислени такси в по-висок
размер, включително за време след извършеното преобразуване.
В съответствие с чл. 3, ал. 8 от Тарифата, по партидите на „Газоснабдяване
Първомай“ АД и „Хебросгаз“ АД са начислени годишни лицензионни такси за
извършване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено снабдяване с
природен газ“ от началото на годината до 05.02.2009 г. вкл. Съгласно изискванията на чл.
3, ал. 9 от Тарифата, в случаите по ал. 8 таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня,
следващ датата на връчване на решението. Седемдневният срок изтича на 13.02.2009 г. и
към тази дата главниците се дължат без лихва за просрочие.
Предвид горното е извършено преизчисление на дължимите лицензионни такси за
2009 г. при прилагане изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, като за база са взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Така изложените аргументи са разгледани и приети от Комисията, отразени в
решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8 на КЕВР.
Във връзка с гореизложеното, с доклад с вх. № Е-ДК-434 от 15.12.2016 г. е
предложено извършването на съответните счетоводни операции от отдел „ФСД“ на КЕВР
за дължимите суми от „Овергаз Юг“ АД (с предишно наименование „Газоснабдяване
Асеновград“ АД, универсален правоприемник на „Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване
Първомай“ АД), както и изготвянето на нова справка, отразяваща следното:
 По отношение на „Хебросгаз“ АД:
Като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 891,16 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 891,16 лева е сторнирана и е начислена
годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на общо 497,16 лева, дължима към
13.02.2009 г.
На 31.03.2009 г. „Хебросгаз“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията:
202,91 лева, представляващи плащане на такса за 2009 г. за обществено снабдяване и
294,25 лева, представляващи плащане на такса за 2009 г. за разпределение на природен
газ. В резултат на направеното плащане, върху неплатената в срок главница в размер на
497,16 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 8,47 лева, за периода от 14.02.2009
г. до 31.03.2009 г., която лихва дружеството е заплатило на 19.02.2010 г. След направените
плащания, „Хебросгаз“ АД е заплатило своите задължения по откритата процедура за
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установяване на публично държавно вземане, видно от приложената справка към
настоящия доклад.
 По отношение на „Газоснабдяване Първомай“ АД:
Като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 595,78 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 595,78 лева е сторнирана и е начислена
годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на общо 419,23 лева, дължима към
13.02.2009 г.
На 31.03.2009 г. „Газоснабдяване Първомай“ АД е заплатило по банковата сметка
на Комисията: 197,26 лева, представляващи плащане на такса за 2009 г. за обществено
снабдяване и 221,97 лева, представляващи плащане на такса за 2009 г. за разпределение на
природен газ. В резултат на направеното плащане, върху неплатената в срок главница в
размер на 419,23 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 7,14 лева, за периода от
14.02.2009 г. до 31.03.2009 г., която лихва дружеството е заплатило на 19.02.2010 г. След
направените плащания, „Газоснабдяване Първомай“ АД е заплатило своите задължения
по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане, видно от
приложената справка към настоящия доклад. Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчноосигурителния кодекс, плащането на установеното публично вземане е основание за
неговото погасяване.
 По на „Газоснабдяване Асеновград“ АД:
Съгласно Решение № И4-Л-164 от 28.05.2009 г. на ДКЕВР, връчено на лицензианта
на 28.05.2009 г., е начислена такса, съгласно чл. 4 от Тарифата, в размер на 3 000,00 лева,
дължими към 04.06.2009 г. (7-дневен срок от връчване на решението). Върху неплатените
в срок 3 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 243,99 лева, за периода от
05.06.2009 г. до 19.02.2010 г. Лицензиантът е заплатил на 19.02.2010 г. лихви в размер на
243,15 лева.
Съгласно Решение № И2-Л-164 от 15.12.2008 г. на ДКЕВР и вписване в Търговския
регистър на извършено преобразуване с дата 06.02.2009 г., при спазване изискванията на
чл. 4 от Тарифата са начислени суми от по 3 000,00 лева, дължими към 13.02.2009 г. (7дневен срок от вписване на преобразуването), които дружеството е заплатило на
19.02.2010 г. В тази връзка са начислени лихви за просрочие в размер на общо 731,76 лева.
Лицензиантът е заплатил на 19.02.2010 г. лихви в размер на 793,46 лева.
След направените плащания, се установява, че „Овергаз Юг“ АД е заплатило
дължимите лицензионни такси и лихви за посрочие, определени по горепосочения ред и
правила, видно от приложената справка към настоящия доклад, като е надплатило лихви
за просрочие в размер на общо 60,86 лева. Надплатената сума следва да бъде възстановена
на дружеството по посочена от него банкова сметка.
Изказвания по т.5:
Докладва А. Димитрова, която отбеляза, че от справката се вижда след
изчисленията, че дружеството е надвнесло лихва за просрочие, която трябва да се върне в
посочена от него банкова сметка. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
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1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане, по
открито по отношение на „Овергаз Юг“ АД (с предишно наименование „Газоснабдяване
Асеновград“ АД, универсален правоприемник на „Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване
Първомай“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. Надплатената сума от лихви за просрочени плащания, в размер на общо 60,86
лева, да бъде възстановена на „Овергаз Мрежи“ АД по посочена банкова сметка.
3. „Овергаз Мрежи“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.6. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), универсален правоприемник на „Монтанагаз“
АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и „Кожухгаз“ АД, откритата по Протокол № 9 от
01.02.2010 г., т. 3 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С решение по Протокол № 9 от 01.02.2010 г., т. 3 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, понастоящем преименувана на Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Овергаз Запад“ АД (универсален правоприемник на
„Монтанахаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и „Кожухгаз“ АД), влято в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), с размер на главницата от общо 13 477,07 лева,
върху която се дължат и законни лихви за забава върху съответните вноски до деня на
постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Овергаз Запад“ АД е уведомено с писмо изх. № Е-15-18-3 от 08.02.2010 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.
С писмо изх. № ОЗ-ОЗ-49 от 25.02.2010 г. на „Овергаз запад“ АД към наш вх.
№ Ф-15-18-3 от 26.02.2010 г., дружеството е направило възражение относно начислените
от Комисията годишни такси за 2009 г., както и дължимите лихви, а именно:
1. По отношение на начислените лихви за периода от 28.09.2009 г. - 27.11.2009 г.
дружеството посочва, че в писмото на Комисията от 08.02.2010 г. и приложените към него
справки не са отразени платените от „Овергаз Запад“ АД лихви върху неплатена в срок
главница за прекратените лицензии на „Монтанагаз“ АД, „Кожухгаз“ АД и
„Газоснабдяване Враца“ ЕАД., както и че на 05.02.2010 г. е превело дължимите лихви за
периода от 28.09.2009 г. до 27.11.2009 г. и копие от платежните документи за внесените
суми са представени в ДКЕВР.
Дружеството твърди, че е превело допълнително лихви за периода от 28.09.2009 г. до
27.11.2009 г., както следва:
- 19,78 лв. за „Монтанагаз“ АД, изчислени върху сумата от 1 069,48 лв.;
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- 17,40 лв. за „Газоснабдяване Враца“ ЕАД, изчислени върху сумата от 940,57 лв.;
- 18,03 лв. за „Кожухгаз“ АД, изчислени върху сумата от 974,49 лв.
2. Дружеството възразява срещу начислените такси за промяна на наименованието на
дружеството лицензиант от „Велбъждгаз” АД на „Овергаз Запад” АД, определено от
ДКЕВР като изменение на лицензията.
3. „Овергаз Запад“ АД счита, че неправомерно са начислени годишни такси за 102
дни след датата на прекратяване на лицензните на „Монтанагаз“ АД, „Кожухгаз“ АД и
„Газоснабдяване Враца“ ЕАД (21.09.2009 г.), като такса дължима от дружеството
приемник след датата на вливане, в т.ч.:
- 1 536,83 лв. за община Монтана;
- 569,30 лв. за община Мездра;
- 434,51 лв. за община Петрич.
4. Дружеството възразява по отношение на начислените годишни такси за 2009 г. на
„Овергаз Запад“ АД в размер на 7 045.34 лв. по лицензни № Л-163-08 от 17.12.2004 г. и №
Л-163-12 от 17.12.2004 г.
5. Дружеството възразява по отношение на начислените годишни такси за 2009 г. на
влетите в „Овергаз Запад“ АД дружества: „Монтанагаз“ АД, „Кожухгаз“ АД и
„Газоснабдяване Враца“ ЕАД, както следва:
- за „Монтанагаз“ АД - в размер на 6 844.81 лв. ;
- за „Газоснабдяване Враца“ ЕАД в размер на 4 350.09 лв.;
- за „Кожухгаз“ АД в размер на 4 002.54 лв.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси и лихви.
Дружеството посочва и следните допълнителни аргументи:
- твърди, че по искане на ДКЕВР, през м. март, 2009 г. „Овергаз Запад“ АД и
всяко от влетите в него дружества „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и
„Кожухгаз“ АД са представили отчетна информация за реализираните приходи от
осъществяваните лицензионни дейности през 2008г., в съответствие с приетите от
Комисията през 2009 г. Правила за прилагане на Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР по ЗЕ.
- в изпълнение на изискванията на лицензиите, дружествата са представили
годишни отчетни образци и съпътстващите ги таблици за целите на регулаторното
счетоводство, съгласно приетата от ДКЕВР през 2006 г. Единна система за счетоводна
отчетност на газоразпределителните дружества за регулаторни цели, където според
дружеството ясно са обозначени приходите от лицензионна дейност, както и че тези
данни, напълно съответстват на данните в Годишния финансов отчет за 2008 г. на
дружествата: „Овергаз Запад“ АД (предишно наименование „Велбъждгаз“ АД),
„Монтанагаз“ АД, „Кожухгаз“ АД и „Газоснабдяване Враца“ ЕАД не са взети предвид.
Според дружеството в базата, върху която ДКЕВР е изчислявала съответните годишни
лицензионни такси, са включени и приходи от нелицензионна дейност, което не е в
съответствие с чл. З, ал. 2, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ.
- съгласно т. 11 и т. 12 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цени за пренос
на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от
краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна
граница на цени“ и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ,
предложенията за цени за разпределение и снабдяване с природен, газ, се базират на
необходими годишни приходи, които включват само годишните разходи, за дейността по
лицензията и не включват приходи, от присъединяване на потребители и разходи, които
не са свързани с извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ
при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
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- „Овергаз Запад“ АД не приема твърденията, че „Монтанагаз“ АД, „Кожухгаз“
АД и „Газоснабдяване Враца“ ЕАД не са представили отделни отчети по видове дейности
(лицензионна и нелицензионна) , както и че дружествата нямат задължения по нормативна
уредба да представят информация за нерегулирана дейност, но въпреки това при
поискване от ДКЕВР са представяли и такава информация.
Във връзка с горното, дружеството счита, че начислените от ДКЕВР годишни
лицензионни такси за 2009 г. са определени в противоречие с изискванията на Закона за
енергетиката и Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР, съгласно ЗЕ. Твърди
още, че поради неправилно определената стойност на годишните приходи за 2008 г.,
неправилно са изчислени годишните лицензионни такси за 2009 г. на дружествата.
Съгласно Решение на ДКЕВР № И4-Л-163 от 31.08.2009 г., Комисията е дала
съгласие за преобразуване чрез вливане на „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“
ЕАД и „Кожухгаз“ АД във „Овергаз Запад“ АД (влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем
„Овергаз Мрежи“ АД), като са прекратени издадените на вливащите се дружества
лицензии и са изменени издадените лицензии на приемащото дружество. Съгласно
решението, към териториалния обхват на лицензията на „Овергаз Запад“ АД са добавени
териториите на прекратените лицензии, а именно: общините Кюстендил, Петрич, Монтана
и Мездра. Решението на ДКЕВР влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в
Търговския регистър, а именно 21.09.2009 г. Следователно, до тази дата, трите дружества
са извършвали самостоятелна лицензионна дейност за 263 дни през 2009 г., считано от
01.01.2009 г. до 20.09.2009 г. включително.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата), при
прекратяване на лицензията преди изтичане на календарната година, дължимата годишна
такса се изчислява като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от
началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се отнема
или прекратява лицензията.
При извършената проверка по документи, съхраняващи се в КЕВР, е установено, че
за влетите дружества и дружествата-правоприемници са начислени такси в по-висок
размер, включително за време след извършеното преобразуване.
Предвид горното е извършено преизчисление на дължимите лицензионни такси за
2009 г. при прилагане изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, като за база са взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Така изложените аргументи са разгледани и приети от Комисията, отразени в
решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8 на КЕВР.
Във връзка с гореизложеното, с доклад с вх. № Е-ДК-434 от 15.12.2016 г. е
предложено извършването на съответните счетоводни операции от отдел „ФСД“ на КЕВР
за дължимите суми от „Овергаз Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“ АД,
универсален правоприемник на „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и
„Кожухгаз“ АД), както и изготвянето на нова справка, отразяваща направените
преизчисления, както следва:
 По отношение на „Монтанагаз“ АД:
До 31.03.2009 г. като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Монтанагаз“ АД са начислени
такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ
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размер на 3 422,40 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки предвид
горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер на
3 422,40 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за
2009 г. в размер на общо 1 747,04 лева.
На 28.03.2006 г. „Монтанагаз“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията:
1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за обществено
снабдяване и 1 424,61 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за
разпределение на природен газ. След направеното плащане „Монтанагаз“ АД има
надвнесена главница към 31.03.2009 г. в размер на общо 677,57 лева. В тази връзка е
сторнирана начислената лихва в размер на 63,21 лева за периода от 29.09.2009 г. до
27.11.2009 г.
Като втора вноска за 2009 г. по откритата процедура за УПДВ на „Монтанагаз“ АД
са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен
газ“ в общ размер на 3 422,41 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки
предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер
на 3 422,41 лева е сторнирана и е начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за
2009 г. в размер на общо 1 747,05 лева. Начислението на втората вноска от годишната
лицензионна такса за 2009 г. е във връзка с Решение № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. на
ДКЕВР за вливане на дружеството в „Овергаз Запад“ АД. Решението влиза в сила от
датата на вписването на преобразуването в Търговския регистър, т.е. 21.09.2009 г. В тази
връзка втората лицензионна вноска от годишните такси за 2009 г. е дължима в 7-дневен
срок от вписването, т.е. към 28.09.2009 г. Върху неплатената в срок остатък главница в
размер на 1 069,48 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 19,78 лева за периода
от 29.09.2009 г. до 27.11.2009 г. и която дружеството е заплатило на 08.02.2010 г.
Същевременно на 27.11.2009 г. „Монтанагаз“ АД е заплатило по банковата сметка
на Комисията: 441,10 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2009 г. за
дейността „обществено снабдяване” и 628,38 лева, представляващи плащане на втора
вноска за 2009 г. за дейността „разпределение на природен газ”. След направените
плащания, „Монтанагаз“ АД е заплатило своите задължения по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане, видно от приложената справка към
настоящия доклад.
 По отношение на „Кожухгаз“ АД:
До 31.03.2009 г. като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Кожухгаз“ АД са начислени
такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ
размер на 2 001,27 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки предвид
горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер на
2 001,27 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за
2009 г. в размер на общо 1 592,02 лева.
На 24.03.2006 г. „Кожухгаз“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията:
1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за обществено
снабдяване и 1 209,55 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за
разпределение на природен газ. След направеното плащане „Кожухгаз“ АД има
надвнесена главница към 31.03.2009 г. в размер на общо 617,53 лева. В тази връзка е
сторнирана начислената лихва в размер на 33,11 лева за периода от 29.09.2009 г. до
27.11.2009 г.
Като втора вноска за 2009 г. по откритата процедура за УПДВ на „Кожухгаз“ АД са
начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен
газ“ в общ размер на 2 001,27 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки
предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер
на 2 001,27 лева е сторнирана и е начислена втора вноска от годишна лицензионна такса за
2009 г. в размер на общо 1 592,02 лева. Начислението на втората вноска от годишната
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лицензионна такса за 2009 г. е във връзка с Решение № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. на
ДКЕВР за вливане на дружеството в „Овергаз Запад“ АД. Решението влиза в сила от
датата на вписването на преобразуването в Търговския регистър, т.е. 21.09.2009 г. В тази
връзка втората лицензионна вноска от годишните такси за 2009 г. е дължима в 7-дневен
срок от вписването, т.е. към 28.09.2009 г. Върху неплатената в срок остатък главница в
размер на 974,49 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 18,03 лева за периода от
29.09.2009 г. до 27.11.2009 г. и която дружеството е заплатило на 08.02.2010 г.
Своевременно на 27.11.2009 г. „Кожухгаз“ АД е заплатило по банковата сметка на
Комисията: 441,10 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2009 г. за
обществено снабдяване и 533,39 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2009 г.
за разпределение на природен газ. След направените плащания „Кожухгаз“ АД е
заплатило своите задължения по откритата процедура за установяване на публично
държавно вземане, видно от приложената справка към настоящия доклад.
 По отношение на „Газоснабдяване Враца“ ЕАД:
До 31.03.2009 г. като първа вноска за 2009 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Газоснабдяване Враца“ ЕАД са
начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен
газ“ в общ размер на 2 175,04 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки
предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер
на 2 175,04 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса
за 2009 г. в размер на общо 1 536,46 лева.
На 27.03.2006 г. „Газоснабдяване Враца“ ЕАД е заплатило по банковата сметка на
Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009 г. за
обществено снабдяване и 1 132,35 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2009
г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане „Газоснабдяване Враца“
ЕАД има надвнесена главница към 31.03.2009 г. в размер на общо 595,89 лева. В тази
връзка е сторнирана начислената лихва в размер на 40,17 лева за периода от 29.09.2009 г.
до 27.11.2009 г.
Като втора вноска за 2009 г. по откритата процедура за УПДВ на „Газоснабдяване
Враца“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение
на природен газ“ в общ размер на 2 175,05 лева. След извършените корекционни
записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на корекционните справки,
сумата в общ размер на 2 175,05 лева е сторнирана и е начислена втора вноска от годишна
лицензионна такса за 2009 г. в размер на общо 1 536,46 лева. Начислението на втората
вноска от годишната лицензионна такса за 2009 г. е във връзка с Решение № И4-Л-163 от
31.08.2009 г. на ДКЕВР за вливане на дружеството в „Овергаз Запад“ АД. Решението
влиза в сила от датата на вписването на преобразуването в Търговския регистър, т.е.
21.09.2009 г. В тази връзка втората лицензионна вноска от годишните такси за 2009 г. е
дължима в 7-дневен срок от вписването, т.е. към 28.09.2009 г. Върху неплатената в срок
остатък главница в размер на 940,57 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
17,40 лева за периода от 29.09.2009 г. до 27.11.2009 г. и която дружеството е заплатило на
08.02.2010 г.
Своевременно на 27.11.2009 г. „Газоснабдяване Враца“ ЕАД е заплатило по
банковата сметка на Комисията: 441,10 лева, представляващи плащане на втора вноска за
2009 г. за обществено снабдяване и 499,47 лева, представляващи плащане на втора вноска
за 2009 г. за разпределение на природен газ. След направените плащания „Газоснабдяване
Враца“ ЕАД е заплатило своите задължения по откритата процедура за установяване на
публично държавно вземане, видно от приложената справка към настоящия доклад.
 По отношение на „Овергаз Запад“ АД
Съгласно Решение № И3-Л-163 от 15.06.2009 г. на ДКЕВР, връчено на лицензианта
на 23.06.2009 г., е начислена такса, съгласно чл. 4 от Тарифата, в размер на 3 000,00 лева,
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дължими към 30.06.2009 г. (7-дневен срок от връчване на решението). Върху неплатените
в срок 3 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 223,22 лева, за периода от
01.07.2009 г. до 26.02.2010 г. (дата на плащане на главницата и начислената лихва от
лицензианта).
Съгласно Решение № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. на ДКЕВР и вписване в Търговския
регистър на извършено преобразуване с дата 21.09.2009 г., при спазване изискванията на
чл. 4 от Тарифата са начислени суми от по 3 000,00 лева, дължими към 28.09.2009 г. (7дневен срок от вписване на преобразуването), които дружеството е заплатило на
10.12.2009 г. В тази връзка са начислени лихви за просрочие в размер на общо 133,70 лева,
които лицензиантът е заплатил на 26.02.2010 г.
В тази връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и
лихви за просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената
справка към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Овергаз Запад“ АД (с
предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, универсален правоприемник на „Монтанагаз“
АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и „Кожухгаз“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, с
правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД, поради което начислените суми по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
Изказвания по т.6:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма въпроси от страна на членовете на Комисията и
подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Овергаз Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“
АД, универсален правоприемник на „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и
„Кожухгаз“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.7. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД (влят в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД),
откритата по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.2 на Държавната комисия за енергийно и
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водно регулиране.
С решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.2 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с ново наименование Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на
„Плевенгаз“ ЕАД (влят в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), с размер на главницата общо 356,94 лева, върху
която се дължат и законни лихви за забава върху съответните вноски до деня на
постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД, е уведомено с писмо
изх. № Е-15-41-13 от 09.07.2009 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.
С писмо изх. № ОС-ОС-291 от 17.07.2009 г. на „Овергаз Север“ ЕАД (предишно
наименавание „Дунавгаз“ ЕАД – правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД, понастоящем
„Овергаз Мрежи“ АД) към наш вх. № Е-15-41-13 от 20.07.2009 г., дружеството е
направило възражение относно начислените от Комисията годишни такси за 2006 г. и
2007 г. по лицензия № Л-166-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността
„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-166-12 от 17.12.2004 г. за
осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ за територията на община
Левски, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че Комисията не е утвърдила цени за
дейността „обществено снабдяване с природен газ“, което не позволява да бъдат отделени
приходи за същата дейност. По подадено от „Дунавгаз“ ЕАД заявление за утвърждаване
на цени през м.ноември 2007 г., допълнително представени модел за образуване на цени,
както и справки от електронния модел за образуване на цени, то цени на дружеството са
утвърдени с Решение № Ц-068 от 25.08.2008 г. на ДКЕВР. Поради факта, че „Плевенгаз“
ЕАД е имало утвърдени цени от ДКЕВР само за дейността „разпределение на природен
газ“, в годишните финансови отчети на дружеството за 2006 г. и 2007 г. не са отделени
приходи за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ и поради тази причина
годишната лицензионна такса по тази лицензия се равнява на базовата сума от 2000 лева.
В подкрепа на горното дружеството изтъква и факта, че измененията в Наредбата за
регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са от август 2007 г., а Указанията на
ДКЕВР за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните
мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на
газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията) са
приети от ДКЕВР в началото на 2008 г.
2. Друг аргумент, който изтъква дружеството, е, че ДКЕВР не е посочила базата,
върху която изчислява съответните годишни лицензионни такси, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2
от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата). Поради тази причина, дружеството
счита че начислените суми са завишени поради включването в базата за изчисление и на
приходи от нелицензионна дейност: финансови приходи, приходи от лихви, приходи от
прекратяване на лизингов договор, приходи от договори под ключ и др. Това противоречи
на разпоредбите на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата, тъй като цитираните приходи и разходи не се отнасят до извършваните от
дружеството лицензионни дейности. В този смисъл е и трайната практика на Върховния
административен съд (ВАС).
3. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
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които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Овергаз Север“ ЕАД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8 КЕВР е приела
за обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приел Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията).
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата).
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3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси,
работната група установи, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от
нелицензионна дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След
извършването на нови преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата за база са взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
До 31.03.2006 г. като първа вноска за 2006 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Плевенгаз“ ЕАД са начислени
такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ
размер на 2 125,40 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки предвид
горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер на
2 125,40 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за
2006 г. в размер на общо 2 046,48 лева. На 31.03.2006 г. „Плевенгаз“ ЕАД е заплатило по
банковата сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска
за 2006 г. за обществено снабдяване и 1 046,48 лева, представляващи плащане на първа
вноска за 2006 г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане
„Плевенгаз“ ЕАД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2006
г. В резултат на това е сторнирана начислената лихва за просрочие в размер на 6,46 лева за
периода от 01.04.2006 г. до 17.11.2006 г.
До 30.11.2006 г. като втора вноска за 2006 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Плевенгаз“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 125,40 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 2 125,40 лева е сторнирана и е начислена
втора вноска от годишна лицензионна такса за 2006 г. в размер на общо 2 046,48 лева. На
17.11.2006 г. „Плевенгаз“ ЕАД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за обществено снабдяване и
1 046,48 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2006 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Плевенгаз“ ЕАД няма дължима главница и
съответно лихва за просрочие към 30.11.2006 г.
До 31.03.2007 г. като първа вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Плевенгаз“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 149,88 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 2 149,88 лева е сторнирана и е начислена
първа вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо 2 050,33 лева. На
22.03.2006 г. „Плевенгаз“ ЕАД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за обществено снабдяване и
1 050,33 лева, представляващи плащане на първа вноска за 2007 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Плевенгаз“ ЕАД няма дължима главница и
съответно лихва за просрочие към 31.03.2007 г.
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До 30.11.2007 г. като втора вноска за 2007 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Плевенгаз“ ЕАД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 149,87 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 2 149,87 лева е сторнирана и е начислена
втора вноска от годишна лицензионна такса за 2007 г. в размер на общо 2 050,32 лева. На
29.11.2007 г. „Плевенгаз“ ЕАД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за обществено снабдяване и
1 050,32 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2007 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Плевенгаз“ ЕАД няма дължима главница и
съответно лихва за просрочие към 30.11.2007 г.
В тази връзка дружеството напълно е заплатило дължимите лицензионни такси и
лихви за просрочие, определени по горепосочения ред и правила, видно от приложената
справка към настоящия доклад за начислени и платени суми от „Плевенгаз“ ЕАД, поради
което начислените суми по откритата процедура за установяване на публично държавно
вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
Изказвания по т.7:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
И. Н. Иванов установи, че няма въпроси от страна на членовете на Комисията и
подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на „Плевенгаз“
ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален
правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.8. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Запад“ АД (предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД), откритата по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т.
3.16 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
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С решение по Протокол № 86 от 06.07.2009 г., т. 3.16 на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията), е открита процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „Овергаз Запад“ АД (предишно наименование
„Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), с размер
на главницата общо 1 400,30 лева, върху която се дължат и законни лихви за забава върху
съответните вноски до деня на постъпване на сумите по банковата сметка на Комисията.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
„Овергаз Запад“ АД („Велбъждгаз“ АД), е уведомено с писмо изх. № Е-15-18-6 от
09.07.2009 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.
С писмо изх. № 253 от 17.07.2009 г. на „Овергаз Запад“ АД („Велбъждгаз“ АД) към
наш вх. № Е-15-18-6 от 20.07.2009 г., дружеството е направило възражение относно
начислените от Комисията годишни такси за 2008 г. по лицензия № Л-163-08 от
17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия
№ Л-163-12 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ за
територията на община Кюстендил, а именно:
1. Дружеството се позовава на аргумента, че Комисията не е утвърдила цени за
дейността „обществено снабдяване с природен газ“, което не позволява да бъдат отделени
приходи за същата дейност. По подадено от „Овергаз Запад“ АД („Велбъждгаз“ АД)
заявление за утвърждаване на цени през м.ноември 2007 г., допълнително представени
модел за образуване на цени, както и справки от електронния модел за образуване на
цени, то цени на дружеството са утвърдени с Решение № Ц-20 от 15.06.2009 г. на ДКЕВР.
Поради факта, че дружеството е имало утвърдени цени от ДКЕВР само за дейността
„разпределение на природен газ“, в годишните финансови отчети на дружеството за 2007
г. не са отделени приходи за дейността „обществено снабдяване с природен газ“ и поради
тази причина годишната лицензионна такса по тази лицензия се равнява на базовата сума
от 2000 лева. В подкрепа на горното дружеството изтъква и факта, че измененията в
Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са от август 2007 г., а
Указанията на ДКЕВР за образуване на цени за пренос на природен газ през
газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при
регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени“
(Указанията) са приети от ДКЕВР в началото на 2008 г.
2. Друг аргумент, който изтъква дружеството, е, че ДКЕВР не е посочила базата,
върху която изчислява съответните годишни лицензионни такси, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2
от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата). Поради тази причина, дружеството
счита че начислените суми са завишени поради включването в базата за изчисление и на
приходи от нелицензионна дейност: финансови приходи, приходи от лихви, приходи от
прекратяване на лизингов договор, приходи от договори под ключ и др. Това противоречи
на разпоредбите на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Тарифата, тъй като цитираните приходи и разходи не се отнасят до извършваните от
дружеството лицензионни дейности. В този смисъл е и трайната практика на Върховния
административен съд (ВАС).
3. Третият аргумент, който се изтъква от дружеството, е, че съгласно т. 11 и
т. 12 от Указанията на ДКЕВР и чл. 10, ал. 5 от НРЦПГ предложенията за цени за
разпределение и снабдяване с природен газ се базират на необходими годишни приходи,
които включват само годишните приходи за дейността по лицензията и не включват
приходи от присъединяване на потребители и разходи, които не са свързани с
извършването на лицензионна дейност, както и цената на природния газ при продажба от
„Булгаргаз“ ЕАД.
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Във връзка с гореизложеното, дружеството декларира, че е внасяло изцяло и в срок
нормативно определените лицензионни такси и не дължи допълнителни такси, още помалко лихви върху неправилно определената от ДКЕВР главница.
По аргументи, аналогични и идентични, с изложените във възражението на
„Овергаз Запад“ АД, с решение по Протокол № 208 от 20.10.2016 г., т. 8 КЕВР е приела за
обосновано следното:
1. На основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.), на газоразпределителните дружества са
издадени нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „обществено
снабдяване с природен газ“. Всички дружества, на които са издадени нови лицензии за
двете дейности, на основание § 3 от ПЗР на Тарифата, дължат първоначални такси в
размер на 15 000 лева за всяка отделна лицензия. Решенията за издаване на лицензиите са
взети на 17.12.2004 г. В периода от датата на издаване на лицензиите, т.е. от 17.12.2004 г.
до 25.08.2008 г. не е налице произнасяне на ДКЕВР по заявления за утвърждаване на цени
за дейността „обществено снабдяване с природен газ“. Със свои протоколни решения от
25.08.2008 г. ДКЕВР утвърждава, считано от 01.09.2008 г. цени за снабдяване с природен
газ при продължителност на регулаторния период, съответно, до 2010 г. включително. В
тази връзка направеното възражение следва да се приеме за основателно. В същото време
с решение по т. 8 от протоколно решение № 11 от 24.01.2008 г., ДКЕВР е приел Указания
за образуване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните
дружества чрез метода „Горна граница на цени“ (Указанията)
2. С протоколно решение № 38 от 07.04.2005 г., т. 3, ДКЕВР е приел базата за
определяне на дължимите такси за 2005 г. и действия по събирането им, която е
приложима и за следващите отчетни периоди и за което, съгласно решение по т. 2, е
извършено първоначално уведомяване на лицензиантите. В тази връзка и при спазване
изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата таксите се събират като фиксирана сума за
всяка притежавана лицензия плюс процент от приходите за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетната информация по видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ. Всички енергийни
предприятия следва да водят разделна счетоводна отчетност, част от която включва отчет
за дейностите, подлежащи на лицензиране.
Съгласно чл. 20 от НРЦПГ цената за разпределение на природен газ по
разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни
приходи, съгласно чл. 9 и утвърденото прогнозно количество природен газ за
разпределение. Според разпоредбата на чл. 9 от Наредбата утвърдените от Комисията
необходими годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват
икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.
Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „необходимите
приходи са икономически обоснованите приходи, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по лицензията с определено качество и
постигане на определената възвръщаемост“.
Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „цена за доставка
или снабдяване“ е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране
на природен газ.
Въз основа на гореизложеното следва да се приеме, че дължимите такси е следвало
да се формират при отчитане само на приходите на съответната лицензионна дейност
съгласно ГФО за съответната година (чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата).
3. В посочените по-горе протоколни решения ДКЕВР е определила начина на
формиране на базата, върху която се изчислява съответната годишна лицензионна такса.
При преглед на първоначално изготвените справки за дължимите лицензионни такси, се
установява, че за база при тяхното изчисление са взети и приходи от нелицензионна
дейност, което е довело до завишаване на размера на таксите. След извършването на нови
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преизчисления и прилагането изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за база са
взети:
 Нетните приходи от продажбата на природен газ, т.е. без стойността на
закупения природен газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД;
 Такса присъединяване на нови потребители, посочена от дружествата в
приложенията към Годишния им финансов отчет;
 Други приходи от лицензионна дейност, посочени от дружествата.
Във връзка с приетия от КЕВР гореизложен подход, дирекция „Природен газ“ е
направила преизчисления на дължимите годишни лицензионни такси като след
счетоводното им отразяване по партидата на дружеството от отдел „ФСД“, дирекция
„Обща администрация“, е изготвена справка към настоящия доклад, отразяваща следното:
До 31.03.2008 г. като първа вноска за 2008 г. по откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане (УПДВ) на „Велбъждгаз“ АД са начислени
такси за дейностите „обществено снабдяване“ и „разпределение на природен газ“ в общ
размер на 2 939,95 лева. След извършените корекционни записвания, вземайки предвид
горепосочената база, въз основа на корекционните справки, сумата в общ размер на
2 939,95 лева е сторнирана и е начислена първа вноска от годишна лицензионна такса за
2008 г. в размер на общо 2 239,80 лева. На 28.03.2006 г. „Велбъждгаз“ АД е заплатило по
банковата сметка на Комисията: 1 000,00 лева, представляващи плащане на първа вноска
за 2008 г. за обществено снабдяване и 1 239,80 лева, представляващи плащане на първа
вноска за 2008 г. за разпределение на природен газ. След направеното плащане
„Велбъждгаз“ АД няма дължима главница и съответно лихва за просрочие към 31.03.2008
г.
До 30.11.2006 г. като втора вноска за 2008 г. по откритата процедура за УПДВ на
„Велбъждгаз“ АД са начислени такси за дейностите „обществено снабдяване“ и
„разпределение на природен газ“ в общ размер на 2 939,95 лева. След извършените
корекционни записвания, вземайки предвид горепосочената база, въз основа на
корекционните справки, сумата в общ размер на 2 939,95 лева е сторнирана и е начислена
втора вноска от годишна лицензионна такса за 2008 г. в размер на общо 2 239,80 лева. На
28.11.2008 г. „Велбъждгаз“ АД е заплатило по банковата сметка на Комисията: 1 000,00
лева, представляващи плащане на втора вноска за 2008 г. за обществено снабдяване и
1 239,80 лева, представляващи плащане на втора вноска за 2008 г. за разпределение на
природен газ. След направеното плащане „Велбъждгаз“ АД няма дължима главница и
съответно лихва за просрочие към 30.11.2008 г. В тази връзка дружеството напълно е
заплатило дължимите лицензионни такси и лихви за просрочие, определени по
горепосочения ред и правила, видно от приложената справка към настоящия доклад за
начислени и платени суми от „Велбъждгаз“ АД, поради което начислените суми по
откритата процедура за установяване на публично държавно вземане са недължими.
Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс, плащането на
установеното публично вземане е основание за неговото погасяване.
Изказвания по т.8:
Докладва А. Димитрова, която прочете проекта на решение. Димитрова уточни, че
това са дружества, които нямат дължими такси. За тях производствата се прекратяват. Има
едно дружество, което трябва да си доплати лихвата. То ще бъде поканено и едва тогава,
ако не си плати, ще се приключи с АУПДВ. Ако плати, работната група отново ще
предложи прекратяване на производството.
И. Н. Иванов установи, че няма въпроси от страна на членовете на Комисията и
подложи на гласуване проекта на решение.
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Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Овергаз Запад“ АД, с предишно наименование „Велбъждгаз“
АД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на на „Овергаз Запад“ АД, 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 Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров и Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, влято в „Овергаз Север“
ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз мрежи“ АД.
2. „Овергаз мрежи“ АД, като правоприемник на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
влято в „Овергаз Север“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.2 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД, влято в „Овергаз Север“
ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на „Газоснабдяване Нови Пазар“ АД,
влято в „Овергаз Север“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.3 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД като универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Попово“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз мрежи“ АД.
2. „Овергаз мрежи“ АД, като правоприемник на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален
правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.4 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на
„Газоснабдяване Разград“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
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2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правопиемник на „Дунавгаз“ ЕАД - универсален
правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.5 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане, по
открито по отношение на „Овергаз Юг“ АД (с предишно наименование „Газоснабдяване
Асеновград“ АД, универсален правоприемник на „Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване
Първомай“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. Надплатената сума от лихви за просрочени плащания, в размер на общо 60,86
лева, да бъде възстановена на „Овергаз Мрежи“ АД по посочена банкова сметка.
3. „Овергаз Мрежи“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.6 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Овергаз Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“
АД, универсален правоприемник на „Монтанагаз“ АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и
„Кожухгаз“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
По т.7 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален правоприемник на „Плевенгаз“
ЕАД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на „Дунавгаз“ ЕАД, универсален
правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД, да бъде уведомено за прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане.
По т.8 както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане,
открито по отношение на „Овергаз Запад“ АД, с предишно наименование „Велбъждгаз“
АД, с правоприемник „Овергаз Мрежи“ АД.
2. „Овергаз Мрежи“ АД, като правоприемник на на „Овергаз Запад“ АД, да бъде
уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно
вземане.

Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-34 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“Газоснабдяване Нови Пазар” АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в
„Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД.
2. Доклад с вх. № О-Дк-35 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Газоснабдяване Нови Пазар“ АД (влято в „Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в
„Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД).
3. Доклад с вх. № О-Дк-30 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
“Дунавгаз” ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Попово“ ЕАД (влят в
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„Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“
АД).
4. Доклад с вх. № О-Дк-33 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Газоснабдяване Разград“ ЕАД (влят в
„Овергаз Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“
АД).
5. Доклад с вх. № О-Дк-36 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Юг“ АД (универсален правоприемник на „Газоснабдяване Асеновград“ АД,
„Хебросгаз“ АД и „Газоснабдяване Първомай“ АД), влято в „Софиягаз“ ЕАД,
понастоящем „Овергаз мрежи“ АД).
6. Доклад с вх. № О-Дк-37 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Запад“ АД (с предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД), универсален правоприемник на „Монтанагаз“
АД, „Газоснабдяване Враца“ ЕАД и „Кожухгаз“ АД).
7. Доклад с вх. № О-Дк-32 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Дунавгаз“ ЕАД - универсален правоприемник на „Плевенгаз“ ЕАД (влят в „Овергаз
Север“ ЕАД, преименуван в „Софиягаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Мрежи“ АД).
8. Доклад с вх. № О-Дк-31 от 19.01.2017 г. - Прекратяване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„Овергаз Запад“ АД (предишно наименование „Велбъждгаз“ АД, влято в „Софиягаз“
ЕАД, понастоящем „Овергаз мрежи“ АД).
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