
  

Bх. № Е-Дк-651 от 29.06.2021 г.  
 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

 
Д О К Л А Д 

от 

 

 

Относно: извършена проверка по документи на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно 

използваните начини на финансиране при реализацията на „Проект за развитие 

и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Със Заповед № З-Е-64 от 05.04.2021 г. на Председателя на Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 21, ал. 1, т. 44, чл. 77, ал. 2, т. 1, чл. 

78 и чл. 80 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 40, ал. 3 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, е 

възложено на работна група да извърши проверка на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно 

използваните начини на финансиране при реализацията на „Проект за развитие и 

разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ. 

В изпълнение на заповедта с писмо с изх. № Е-15-45-16 от 07.04.2021 г.  от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е изискано да представи информация относно сключени договори с 

приложения към тях за финансиране на проекта за развитие и разширение на 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в т.ч. информация за направени  

обезпечения от дружеството в тази връзка, както и анализ на задълженията на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и планове за тяхното погасяване във връзка с реализацията на 

проекта. 

С писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

заверени копия на сключени договори за финансиране на „Проект за развитие и разширение 

на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“, както и информация за направени 

обезпечения от дружеството. Към писмото са приложени: 

-  Договор № 4690 (Договор ФК 03.03.23/09 от 26.08.2020 г.) за банков кредитот 

26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; 

-  Договор № 4693 (Договор за банков кредит № BTG/CA/08/20 от 26.08.2020 г.) между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо сътрудничество; 

-  Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185 от 

26.08.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД; 
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-  Договор № 4730 (Договор за банков револвиращ кредит № 00005/703 от 28.09.2020 

г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД; 

-  Договор № 4699 (Договор за банков кредит № 2745 от 10.09.2020 г.) между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД; 

-  Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 

г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД от една страна и „Българска банка за развитие“ АД и 

Международна инвестиционна банка от друга страна; 

-  Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566 от 

24.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД; 

- Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703 от 24.03.2021 

г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД; 

-  Договор № 4929 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 

г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД от една страна и „Българска банка за развитие“ АД и 

Международна инвестиционна банка от друга страна; 

-  Договор № 4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867 от 26.03.2021 г.) между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД. 

Представен е също и анализ на задълженията на „Булгартрансгаз“ ЕАД и планове за 

тяхното погасяване във връзка с реализацията на проекта. В анализа, като изпълнители на 

основните дейности по изграждането на проекта, са посочени Обединение „Консорциум 

Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-45-16 от 

17.05.2021 г. са изискани копия на Договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение 

„Консорциум Аркад“ и Договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ и 

допълнителните споразумения към тях, както и одитиран годишен финансов отчет (ГФО) за 

2020 г., в случай, че е наличен. 

С писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.05.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

заверени копия на Договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение „Консорциум Аркад“, 

Допълнително споразумение №1 от 02.09.2020 г. към него; Договор № 4183 от 03.10.2019 г. 

с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ и Допълнително споразумение №1 от 18.12.2020 г. към него.  

С писмо с изх. № Е-15-45-16 от 21.05.2021 г. са изискани копия на сключените 

договори за финансово обезпечение (залог) по Закона за договорите за финансово 

обезпечение (ЗДФО) със съответните банки, отпуснали кредитите, както и информация за 

размера на дадените финансови обезпечения. 

С писмо с вх. № Е-15-45-16 от 27.05.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

заверени копия на сключени договори за финансово обезпечение (залог) по ЗДФО със 

съответните банки, отпуснали кредитите за проекта за развитие и разширение на 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и информация за направени 

обезпечения от дружеството. Към писмото са приложени: 

-  Договор № 4694 (Договор за залог върху парични средства № BTG/PCA/08/20 от 

02.09.2020 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо 

сътрудничество; 

-  Договор № 4697 (Договор за финансово обезпечение от 01.09.2020 г.) между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД; 

-  Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 24.09.2020 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД; 

-  Договор № 4920 (Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог № 100-

3566-1 от 25.03.2021 г.) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД; 

-  Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 25.03.2021 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД. 

С писмо с вх. № Е-15-45-16 от 08.06.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

ГФО за 2020 г. 

В представения от „Булгартрансгаз“ ЕАД анализ на задълженията и планове за 

тяхното погасяване във връзка с реализацията на проекта се посочва, че с приемането на 
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актуализираната Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., одобрена на 

31.10.2018 г. от Съвета за енергийна сигурност към Министерски съвет, одобрена с 

Решение от 21.11.2018 г. на Министерски съвет и приета от Народното събрание на 

30.11.2018 г., дружеството е задължено да предприеме всички необходими действия, при 

спазване на приложимото българско и общностно законодателство, за осигуряване на 

необходимия финансов ресурс за изпълнение на проекта за „Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка са сключени следните договори с 

изпълнители за основните дейности по изграждането проекта: 

- Договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение „Консорциум Аркад“ с предмет: 

„Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза 

работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на 

газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“. В него е 

предвидено, в т. III Цена, т. 3.1., буква „А“, че при срок за изпълнение на дейностите по 

предмета на договора (...) календарни дни, общата стойност на договора е в размер до (...), а 

съответно буква „Б“ при срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора (...) 

календарни дни общата стойност на договора е в размер до (...). В него е предвидено 

изплащането на аванс в размер на (...). Във връзка с този договор, дружеството заявява, че 

авансът е изплатен със собствени средства на дружеството, а изплащането на изградената 

инфраструктура следва да се извърши на (...) месечни вноски, като първата месечна вноска е 

след издаване на Разрешение за ползване на строежа. Предвид отложеното плащане, в 

договора е заложено, че „Булгартрансгаз“ ЕАД дължи оскъпяване в размер на (...) годишно. 

(...)(...) 

- Договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ с предмет: 

„Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ 

към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“. 

Подписаният договор с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ е на стойност (...), включващ етап КС 

Расово на стойност (...) и етап КС Нова Провадия на стойност (...). В него е предвидено 

изплащането на аванс за етап КС Расово на стойност (...) и за етап КС Нова Провадия на 

стойност (...). Във връзка с този договор, дружеството заявява следното: авансите са 

изплатени със собствени средства на дружеството. (...)  

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че с цел оптимизиране на сроковете за изпълнение на 

проекта, както и за постигане на по-добри условия за плащанията по договорите с 

Обединение „Консорциум Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, както и за намаляване на 

разходите за лихви на дружеството към тях са подписани допълнителни споразумения към 

цитираните договори, както следва: 

- Към Договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение „Консорциум Аркад“ е сключено 

допълнително споразумение № 1 от 02.09.2020 г. за предсрочно погасяване на част от 

задължения по договора, предвид завършването на Подетап А и Подетап Б през 2020 г., в 

случай че „Булгартрансгаз“ ЕАД направи предсрочни плащания в общ размер повече от (...) 

изпълнителят няма да начислява оскъпяване в размер до (...); 

- Към Договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ е сключено 

допълнително споразумение № 1 от 18.12.2020 г. според което плащането на данъчните 

основи за етап КС Расово следва да се извърши предсрочно в срок от 7 (седем) календарни 

дни от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на 

строежа (Образец 16 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и представяне на оригинал на застрахователна полица за гаранционните 

срокове, съгласно условията на т.13.12 от договора, придружена от заверено копие на 

документ, удостоверяващ плащането на застрахователната премия в пълен размер, 

плащанията по данъчните основи по етап КС Нова Провадия се извършва разсрочено, 
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ежемесечно на (...) вноски, като първото плащане на данъчната основа на фактурите се 

извършва след получаване на Разрешение за ползване на строежа, а оскъпяването, във 

връзка с разсроченото плащане, се изменя съответно за първия (...) период в размер на (...), а 

за втория (...) период в размер на (...). 

Дружеството посочва, че среднопретегленият размер на договорените лихвени 

проценти по взетите кредити е (...) на годишна база.  

В съответствие с подписаните допълнителни споразумения, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

заявява, че до (...) са погасени следните суми: 

- (...) от общата стойност (...) на данъчните основи на издадените до тази дата фактури 

от Обединение „Консорциум Аркад“; 

- остатъка от стойността в размер на (...) за етап КC Расово (изграден и въведен в 

експлоатация). 

В тази връзка, „Булгартрансгаз“ ЕАД заявява, че предсрочното погасяване на етап КС 

Расово от договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ и на част от данъчните основи на 

издадените фактури от договора с Обединение „Консорциум Аркад“ е извършено чрез 

осигурено кредитно финансиране след провеждане на следните процедури: 

- Процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Финансиране“ – банково 

финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и инвестиционни 

разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно Покана № БТГ 24-00-1618 от 05.06.2020 г. В 

тази връзка са сключени договори с: „Райфайзенбанк“ АД с размер на кредита (...); „ДСК“ 

АД с размер на кредита (...); „Юробанк“ АД с размер на кредита (...); „Уникредит Булбанк“ 

АД с размер на кредита (...); IBEC с размер на кредита (...); Българска банка за развитие с 

размер на кредита (...). По договора с Обединение „Консорциум Аркад“ са погасени 

предсрочно (...), като са спестени средства от разходи за лихви в размер на (...), съответно 

по договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ са погасени предсрочно (...), като са спестени 

средства от разходи за лихви в размер на (...).             

- Процедура за предоставяне на финансова услуга „Финансиране“ – банково 

финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД с № БТГ 24-00-397 от 08.02.2021 г. В тази връзка са сключени 

договори с: „Уникредит Булбанк“ АД с размер на кредита (...); „Юробанк“ АД с размер на 

кредита (...); Българска банка за развитие с размер на кредита (...); „Банка“ ДСК АД с размер 

на кредита (...). По договора с Обединение „Консорциум Аркад“ са погасени предсрочно 

(...), като са спестени средства от разходи за лихви в размер на (...).    

Общо предсрочно погасените и спестени средства от двете процедури са (...), като 

спестените средства от разходи за лихви са (...).  

„Булгартрансгаз“ ЕАД заявява, че в договорите за кредит са взети предвид прогнозите 

за достигане на пълен технически капацитет на изградената инфраструктура след въвеждане 

в експлоатация на КС Нова Провадия през м. септември 2021 г., както и направените 

резервации на входно-изходни капацитети на на междусистемни точки IP Киреево/ Зайчар и 

IP Странджа/ Малкочлар 2, които се повишават, считано от началото на газова година 2021/ 

2022. Поради това, в горепосочените процедури за набиране на кредитен финансов ресурс, е 

предвиден гратисен период от (...) месеца от усвояване, в който „Булгартрнсгаз“ ЕАД дължи 

само лихви, а след изтичането му главницата по кредита се изплаща в рамките на (...) 

години. По първата част от договорите, които са усвоени през (...) започват изплащания на 

главниците през декември (...), а по втората част, които са усвоени през (...), започват 

изплащания на главниците най-рано през март (...).  

 

При проверката на представените документи и информация от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД се установи следното: 

На 18.09.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор № 4156 с Обединение 

„Консорциум Аркад“ за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно 

проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
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„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на 

северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: Линейна част“. В 

него е предвидено, в т. III Цена, т. 3.1., буква „А“, че при срок за изпълнение на дейностите 

по предмета на договора (...) календарни дни, общата стойност на договора е в размер до 

(...), а съответно буква „Б“ при срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора 

(...) календарни дни общата стойност на договора е в размер до (...). Начин на плащане: 

разсрочено, ежемесечно на (...) вноски. (...).  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е заявило в писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г., че 

авансът в размер на (...) по договора с Обединение „Консорциум Аркад“ е изплатен със 

собствени средства на дружеството. 

На 02.09.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4156 от 

18.09.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“.  

На 03.10.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор № 4183 с ДЗЗД 

„Ферощал Балкангаз“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 

материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и 

етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-

сръбската граница“. Договорът е на обща стойност (...) - за етап КС „Расово“ (...) и за етап 

КС „Нова Провадия“ (...). Начин на плащане: разсрочено, ежемесечно на (...) вноски.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е заявило в писмо с вх. № Е-15-45-16 от 20.04.2021 г., че 

авансите по договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ на стойност (...) за КС „Расово“ и (...) 

КС „Нова Провадия“ са изплатени със собствени средства на дружеството. 

На 18.12.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4183 от 

03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договори за банково финансиране, което да се 

използва за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на дружеството, 

включително инвестиционни разходи по Договор № 4156 от 18.09.2019 г., сключен с 

Обединение „Консорциум Аркад“ и Договор № 4183 от 03.10.2019 г., сключен с ДЗЗД 

„Ферощал Балкангаз“ със следните банки: 

На 26.08.2020 г. в гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Райфайзенбанк 

(България)“ ЕАД Договор № 4690 (Договор за банков кредит ФК 03.03.23/09) за банков 

кредит в размер на (...). Крайният срок за погасяване на всички дължими по договора суми 

(главници и лихва) е (...) 

На 26.08.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с Международната банка за 

икономическо сътрудничество Договор № 4693 (Договор за кредит № BTG/CA/08/20) за 

кредит в размер на (...) със срок за погасяване на главницата (...) месеца от датата на 

усвояване на първия транш по кредита. Съгласно т. 3.1. от договора за обезпечаване на 

вземанията на банката до окончателното и пълното им погасяване, кредитополучателят 

предоставя на банката депозит в щатски долари в размер на (...) от сумата на усвоената 

част от кредита.  

На 02.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с Международната банка за 

икономическо сътрудничество Договор № 4694 (Договор за залог върху парични средства 

№ BTG/PCA/08/20) за залог върху парични средства към договор за кредит № 

BTG/CA/08/20 с дата 26.08.2020 г. С договора е учреден в полза на банката първи по ред 

залог върху съществуващи и/или бъдещи парични вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД по 

депозит в щатски долари в размер на (...) от сумата на усвоената част от кредита по 

посочената в договора банкова сметка. 

На 26.08.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД 

Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185) за 

предоставяне на инвестиционен кредит в размер до (...) с краен срок за погасяване на 

всички дължими суми по кредита (...) съгласно т. 1.10. от договора за залог по договора са 

определени вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД към банката по сметка, представляващи 
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във всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на 

стойността в щатски долари на (...) от усвоената и непогасена главница по кредита. 

Допълнителни условия по обезпечението - към датата на подписване на договора за залог 

се блокира сума от средствата по сметката, в размер на (...). 

На 01.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД 

Договор № 4697 за финансово обезпечение към Договор за предоставяне на инвестиционен 

кредит № 100-3185 от 26.08.2020 г. Финансовото обезпечение са паричните вземания на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД към банката, по посочена в договора сметка, представляващи във 

всеки един момент от действието на договора за кредит, сума в размер равен на 

равностойността в щатски долари на (...) от размера на усвоената и непогасена главница по 

кредита. Към датата на подписване на договора за финансово обезпечение по сметката са 

налични (...). 

На 09.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Българска банка за развитие“ 

АД и Международна инвестиционна банка Договор № 4735 (Договор за синдикиран 

кредитен ангажимент № 1037) синдикиран кредитен ангажимент в размер на (...), от които 

(...) или (...) от „Българска банка за развитие“ АД и (...) или (...) от Международна 

инвестиционна банка. Крайният срок за погасяване на кредита е (...). Съгласно чл. 8, ал. 3 

преди всяко усвояване кредитополучателят е длъжен да осигури по специална сметка, 

открита на негово име при агента, сума в щатски долари, изчислена по референтен курс на 

БНБ/ЕЦБ в деня, предхождащ датата на усвояване на кредита, равна на не по-малко от (...) 

от усвоената и непогасена главница от кредита.. 

На 24.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор за финансово 

обезпечение с предоставяне на залог (Приложение № 2 към договор за синдикиран 

кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 г.) с „Българска банка за развитие“ АД, 

действаща съгласно договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037 от 09.09.2020 г., 

като агент по обезпечението на Международна инвестиционна банка и „Българска банка за 

развитие“ АД. С този договор за финансово обезпечение, „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

учредило в полза на кредиторите залог върху финансовото обезпечение с цел обезпечаване 

на финансовите задължения към кредиторите по договора за кредит.  

На 10.09.2020 г. в гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Банка ДСК“ АД 

Договор № 4699 (Договор за инвестиционен кредит № 2745) за инвестиционен кредит в 

размер на (...) с краен срок за погасяване на всички, дължими по договора суми (главница, 

лихва и разноски) (...). Съгласно т. 6.1. и т. 6.1.1 от договора, за обезпечаване на всички 

вземания на кредитора по договора, както и евентуални бъдещи анекси, с които се 

извършват промени в условията и параметрите на кредита, кредитополучателят се 

задължава да учреди, респективно учредява в полза на кредитора финансово обезпечение 

съгласно ЗДФО, чрез прехвърляне в собственост на кредитора, в негова сметка, на парични 

средства в размер на минимум (...) от стойността на всяка поискана за усвояване сума от 

кредита в равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на 

депозиране на сумите, респ. в деня на усвояване на кредита. Кредиторът придобива 

собствеността и всички права върху финансовото обезпечение със заверяване на неговата 

сметка с паричните средства. 

На 28.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Уникредит Булбанк“ АД 

Договор № 4730 (Договор за банков револвиращ кредит № 00005/703) за банков 

револвиращ кредит в размер до (...) с краен срок за погасяване на главницата (...). В т. 8.3. 

от договора е определен залог по реда на ЗДФО, изразяващ се във финансово обезпечение 

под формата на залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на кредитополучателя, 

по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при банката. 

Финансовото обезпечение, в зависимост от момента на неговото предоставяне, включва 

първоначално и допълнително финансово обезпечение.  

На 24.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Уникредит Булбанк“ АД 

Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703) за банков 
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инвестиционен кредит в размер до (...) с краен срок за погасяване на главницата (...). В т. 

8.3. от договора е предвиден залог по реда на ЗДФО, изразяващ се във финансово 

обезпечение под формата на залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на 

кредитополучателя, за сума, представляваща равностойността в щатски долари на не по-

малко от (...) от размера на всяка усвоена и непогасена сума от кредита. 

На 24.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД 

Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566) за 

предоставяне на инвестиционен кредит в максимален размер до (...) с краен срок за 

погасяване на всички дължими суми по кредита не по-късно от (...). За залог по договора са 

определени вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представляващи във всеки един момент от 

действието на договора за кредит, сума в размер равен на стойността в щатски долари на 

(...) от размера на усвоената и непогасена главница по кредита.  

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Юробанк България“ АД 

Договор № 4920 за финансово обезпечение с предоставяне на залог № 100-3566-1 към 

Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566 от 24.03.2021 г. 

Финансовото обезпечение са паричните вземания на „Булгартрансгаз“ ЕАД към банката, 

по посочена в договора сметка, представляващи във всеки един момент от действието на 

договора за кредит, сума в размер равен на равностойността в щатски долари на (...) от 

размера на усвоената и непогасена главница по кредита. Към датата на подписване на 

договора за финансово обезпечение с предоставяне на залог по сметката са налични (...). 

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Българска банка за развитие“ 

АД и Международна инвестиционна банка Договор № 4929 (Договор за синдикиран 

кредитен ангажимент № 1070) за синдикиран кредитен ангажимент в размер до (...), от 

които (...) или (...) от Международна инвестиционна банка и (...) или (...) от„Българска 

банка за развитие“ АД. Крайният срок за погасяване на кредита е (...). За обезпечаване на 

вземанията на банката кредитополучателят предоставя депозит в размер на (...) от 

усвоената и непогасена главница по кредита в щатски долари. 

На 25.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило договор за финансово 

обезпечение с предоставяне на залог (Приложение № 2 към договор за синдикиран 

кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г.) с „Българска банка за развитие“ АД, 

действаща съгласно договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г., 

като агент по обезпечението на Международна инвестиционна банка и „Българска банка за 

развитие“ АД. С този договор за финансово обезпечение, „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

учредило в полза на кредиторите залог върху финансовото обезпечение с цел обезпечаване 

на финансовите задължения към кредиторите по договора за кредит.  

На 26.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило с „Банка ДСК“ АД Договор № 

4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867) за инвестиционен кредит в размер на (...) 

с краен срок за погасяване на всички, дължими по договора суми (главница, лихва и 

разноски) (...). Съгласно т. 6.1. от договора за обезпечаване на всички вземания на 

кредитора по договора, както и евентуални бъдещи анекси, с които се извършват промени 

в условията и параметрите на кредита, кредитополучателят се задължава да учреди, 

респективно учредява в полза на кредитора на финансово обезпечение съгласно ЗДФО, 

чрез прехвърляне в собственост на кредитора, по негова сметка, на парични средства в 

размер на минимум (...) от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита, в 

равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на 

сумите, респективно в деня на усвояване на кредита. Кредиторът придобива собствеността 

и всички права върху финансовото обезпечение със заверяване на неговата сметка с 

паричните средства.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, 

както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Съгласно чл. 92, ал. 
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1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) 

Комисията дава разрешение за извършване на следните сделки: учредяване на залог, 

включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност; сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността 

на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ - издаване на облигации, заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година, договори за изкупуване на енергия със срок, по-дълъг от една година; сделки на 

стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран 

годишен финансов отчет. 

Съгласно чл. 92, ал. 2 и ал. 3 от НЛДЕ процедурата за даване на разрешение по 

алинея първа на същата разпоредба се открива по писмено заявление на лицензианта, което 

съдържа изчерпателно изброени реквизити, в т.ч. искане за разрешаване сключването на 

съответната сделка, основанието за нейното сключване, финансова обосновка и описание на 

обекта - предмет на обезпечение при учредяване на залог или ипотека, както и данни за 

лицето, в полза на което се прави обезпечението Към заявлението се прилагат копие от 

проекта на договор, въз основа на който се иска учредяване на обезпечението; копие от 

проекта на договора, за сключването на който се иска разрешение, включително 

финансовите модели по договори за изкупуване на енергия и план за погасяване на 

задълженията по договора. Съгласно чл. 92, ал. 4 от НЛДЕ Комисията се произнася с 

решение по заявлението, с което разрешава учредяването на залог или ипотека, разрешава 

сключването на исканата сделка или отказва даване на разрешение за сключване на 

съответната сделка или за учредяване на залог или ипотека, когато сключването на сделката 

или учредяването на това обезпечение ще доведе до нарушаване на съществени условия за 

осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 от ЗЕ. 

Въз основа на проверката на представените от „Булгартрансгаз“ ЕАД документи и 

информация е констатирано следното: 

В Договор № 4156 от 18.09.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение 

„Консорциум Аркад“ е предвиден срок за изпълнение на всички дейности по предмета на 

договора (...) календарни дни и начин на плащане: разсрочено, ежемесечно на (...) вноски. 

Във връзка с разсроченото плащане е предвидено оскъпяване в размер на (...) на година, 

което по своята същност е заем по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, за което 

дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

В Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферощал 

Балкангаз“ е предвидено разсрочено плащане, ежемесечно на (...) вноски. Във връзка с 

разсроченото плащане, е предвидено оскъпяване за първия (...)-месечен период в размер на 

(...), а за втория (...)-месечен период в размер на (...), изменени съответно за първия (...)-

месечен период в размер на (...), а за втория (...)-месечен период в размер на (...) с 

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 4183 от 03.10.2019 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“. По своята същност това е заем по 

смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, за което  дружеството не е искало от КЕВР 

разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 

92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Договор № 4690 (Договор за банков кредит ФК 03.03.23/09) от 26.08.2020 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД е със срок на погасяване, по-

дълъг от една година, за сключването на който дружеството не е искало от КЕВР 

разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 

92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Съгласно условията на Договор № 4690 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да 

осигури по депозитна сметка сума в щ.д. в размер на минимум (...) от размера на усвоената 

и непогасена част от кредита за срока на договора, които банката да блокира. По своята 

същност това е учредяване на залог, за което „Булгартрасгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР 
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разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, 

ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

Договор № 4693 (Договор за банков кредит № BTG/CA/08/20) от 26.08.2020 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Международната банка за икономическо сътрудничество е със 

срок на погасяване, по-дълъг от една година, за сключването на който дружеството не е 

искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ 

във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.  

Договор за залог върху парични средства № BTG/PCA/08/20 от 02.09.2020 г. към 

Договор № 4693 (Договор за кредит № BTG/CA/08/20 от 26.08.2020 г.) е сключен от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на 

сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ. 

Договор № 4691 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185) от 

26.08.2020 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД е със срок на 

погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР 

разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 

92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Договор за финансово обезпечение № 4697 от 01.09.2020 г. към Договор за 

предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3185 от 26.08.2020 г. е сключен от 

„Булгартрасгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на 

сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037) от 09.09.2020 

г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД и Международна 

инвестиционна банка е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което 

дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 24.09.2020 г. към 

Договор № 4735 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1037) от 09.09.2020 г. е 

сключен от „Булгартрансгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за 

извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ.  

Договор № 4699 (Договор за банков кредит № 2745) от 10.09.2020 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката 

съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Съгласно условията на Договор № 4699 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да учреди 

в полза на кредитора финансово обезпечение съгласно ЗДФО, чрез прехвърляне в 

собственост на кредитора, в негова сметка, на парични средства в размер на минимум (...) от 

стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита в равностойност в щатски 

долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на сумите, респ. в деня на 

усвояване на кредита. По своята същност това е учредяване на залог, за което 

„Булгартрасгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

Съгласно условията на Договор № 4730 от 28.09.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД се 

задължава да осигури финансово обезпечение под формата на залог върху всички свои 

вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на 

които са титуляр при банката. По своята същност това е учредяване на залог, за което 

„Булгартрасгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-3566) от 

24.03.2021 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Юробанк България“ АД е със срок на 

погасяване, по-дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение 
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за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ.  

Договор № 4920 за финансово обезпечение с предоставяне на залог (№ 100-3566-1 от 

25.03.2021 г.) към Договор № 4901 (Договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 

100-3566) от 24.03.2021 г. е сключен от „Булгартрасгаз“ ЕАД без дружеството да е искало 

от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка 

с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ. 

Договор № 4902 (Договор за банков инвестиционен кредит № 0001/703) от 24.03.2021 

г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД е със срок на погасяване, по-

дълъг от една година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване 

на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ.  

Съгласно условията на Договор № 4902 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да 

осигури финансово обезпечение под формата на залог върху всички свои вземания, 

настоящи и бъдещи за сума, представляваща равностойността в щатски долари на не по-

малко от (...) от размера на всяка усвоена и непогасена сума от кредита. По своята същност 

това е учредяване на залог, за което „Булгартрасгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение 

за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ.  

Договор № 4929 (Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070) от 25.03.2021 

г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД и Международна 

инвестиционна банка е със срок на погасяване, по-дълъг от една година, за което 

дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог от 25.03.2021 г. към 

Договор за синдикиран кредитен ангажимент № 1070 от 25.03.2021 г. е сключен от 

„Булгартрасгаз“ ЕАД без дружеството да е искало от КЕВР разрешение за извършване на 

сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

Договор № 4921 (Договор за инвестиционен кредит № 2867) от 26.03.2021 г. между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД е със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година, за което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката 

съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Съгласно условията на Договор № 4921 „Булгартрансгаз“ ЕАД се задължава да 

учреди, респективно учредява в полза на кредитора на финансово обезпечение съгласно 

ЗДФО, чрез прехвърляне в собственост на кредитора, по негова сметка, на парични средства 

в размер на минимум (...) от стойността на всяка поискана за усвояване сума от кредита, в 

равностойност в щатски долари по референтен курс на БНБ/ЕЦБ, в деня на депозиране на 

сумите, респективно в деня на усвояване на кредита. По своята същност това е учредяване 

на залог, за което „Булгартрасгаз“ ЕАД не е искало от КЕВР разрешение за извършване на 

сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.  

За резултатите от проверката е съставен констативен протокол. С писмо с изх. № E-15-

45-29 от 16.06.2021 г., изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД и на електронния адрес на 

дружеството info@bulgartransgaz.bg на 16.06.2021 г. в 14:41 ч., изпълнителният директор на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е поканен да се яви лично или негов упълномощен представител, на 

18.06.2021 г. в 10.00 ч. в сградата на Комисията за подписване на констативния протокол от 

проверката, съгласно чл. 80, ал. 2 от ЗЕ. Изпълнителният директор на дружеството не се е 

явил в указаните срок и място, като в тази връзка с писмо с изх. № E-15-45-29 от 18.06.2021 

г., изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД и на електронния адрес на дружеството 

info@bulgartransgaz.bg на 18.06.2021 г. в 16:41 ч., изпълнителният директор на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е поканен да се яви лично илинегов упълномощен представител на 

22.06.2021 г. в 10:00 ч. в сградата на Комисията. Изпълнителният директор на дружеството 

не се е явил в указаните срок и място, като в тази връзка с писмо с изх. № E-15-45-29 от 

22.06.2021 г., внесено в деловодството на дружеството от служител на КЕВР и изпратено на 
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електронния адрес на дружеството info@bulgartransgaz.bg на 22.06.2021 г. в 15:34 ч., 

изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е поканен да се яви лично или негов 

упълномощен представител на 25.06.2021 г. в 10:00 ч. в сградата на Комисията. На 

25.06.2021 г. в сградата на КЕВР е подписан Констативен протокол № Г-03 от 25.06.2021 г. 

от длъжностните лица, извършили проверката и от г-жа Галина Тодорова, упълномощена с 

Пълномощно № БТГ-92-01-123 от 23.06.2021 г. от изпълнителния директор на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Във връзка с констатациите относно стойността на договора с 

Обединение „Консорциум Аркад“ с писмо с вх. № Е-15-45-30 от 29.06.2021 г. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД заявява, че реалната стойност по договора е (...), предвид, че с 

възлагателно писмо с № 24-00-2538(1) от 24.09.2019 г. дружеството е определило срок за 

изпълнение по буква „Б“ от т. III, т. 3.1. от договора. В предоставения 3-дневен срок за 

възражения „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило обяснение с вх. № Е-15-45-30 от 

28.06.2021 г., в което се посочва, че „Булгартрансгаз“ ЕАД не приема направените в 

протокола изводи и констатации, като аргументите за това са следните: 

1. По т. 1 и т. 2 от констатации от проверката 

При относително правилно установена фактическа обстановка, в Протокола са 

изведени изводи, които не кореспондират на приложимата релевантна правна уредба и 

относима административна и съдебна практика, в резултат на което е прието, че 

предвиденото оскъпяване в размер на (...) на година във връзка с разсроченото плащане по 

Договор № 4156 от 18.09.2019 г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение 

„Консорциум Аркад“, по своята същност е заем по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, за 

което дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделката, съгласно 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т, 2 от НЛДЕ. Аналогичен извод е 

направен и относно Договор № 4183 от 03.10.2019 г., сключен между ДЗЗД „Ферощал 

Балкангаз". В тази връзка следва да се има предвид следното: 

Трайна и непротиворечива е практиката на Върховния касационен съд, че 

правоотношение по договор за заем е налице, когато заемодателят предаде в собственост на 

заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължи да върне заетата сума 

или вещи от същия вид, количество и качество. Договорът е реален, защото единият 

елемент от фактическия му състав е предаването в собственост, а другият елемент - 

съгласието за връщане. Ако първият елемент липсва налице е обещание за заем, а ако 

липсва вторият, няма договор и даденото е без основание. Реалният елемент - получаването 

се удостоверява от заемателя с поемането на задължението „да върне“, а не „да даде“ нещо. 

В този смисъл са: Решение №142/27.04.2015 г., постановено по гр. дело № 5917/2014 г. по 

описа на Върховен касационен съд (ВКС), IV г.о., Решение №277/02.12.2019 по дело 

№237/2019 на ВКС, ГК, Решение №128/18.10.2017 по дело №5372/2016 на ВКС, ГК, III г.о. 

Така в Решение № 837/13.12.2010 г., постановено по гр.д. № 1727 по описа за 2009 г., 

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, IV г.о. е приел следното: „Елементите от 

фактическия състав на договора за заем се установяват в разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от ЗЗД, 

която съдържа определение на този вид съглашение. От даденото в тази разпоредба определение е 

видно, че договорът за заем е реален договор. Реален е договорът, чийто фактически състав 

включва освен съгласие на страните и предаване на вещите, които са негов предмет. Следователно 

елементите от фактическия състав на договора заем са първо, съгласие на страните 

за предаване от заемодателя в собственост на заемателя на парична сума и второ, 

предаване на тази сума от заемодателя на заемателя“. 

Предметът на Договор № 4156/18.09.2019 г. с изпълнител Обединение „Консорциум 

Аркад“ е: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране 

- фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на 

газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“. 

Подписаният договор с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ е с предмет: „Инвестиционно 

проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в 
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експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на 

газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“. 

Предвид гореизложеното не може да се приеме, че между „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

Обединение „Консорциум Аркад“, съответно ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, са налице 

заемни правоотношения между страните, защото не е налице реално предаване на 

суми от изпълнителите по договорите на възложителя и задължение на последния 

за връщането им. 

2. По т. 4, т. 6, т. 8, т. 10, т. 12, т. 13, т. 15, т. 17 и т. 19 от констатации от 

проверката 

Направени са изводи, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е учредило в полза на финансови 

институции обезпечения, съгласно ЗДФО, за които дружеството не е искало разрешение от 

Комисията за извършване на сделките, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, 

ал. 1, т. 1 от НЛДЕ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в ЗЕ, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Договорите за кредит, съответно за финансово обезпечение, сключени между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, като кредитополучател и финансиращи институции, не попадат в 

обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ, съответно посочените 

разпоредби са неприложими поради следните съображения: 

В договорите не е предвидено учредяване на залог, включително особен залог или 

ипотека върху имущество, с което „Булгартрансгаз“ ЕАД осъществява лицензионна си 

дейност. Съгласно установената практика на съдилищата имуществото - предназначено за 

извършване на лицензионната дейност е само това, което има специализиран характер и е 

предназначено пряко за извършването ѝ. Паричните средства не погиват в търговския 

оборот и поради тази си характеристика нямат специално и пряко предназначение за 

извършване на лицензионната дейност. Следователно разрешителният режим, отнасящ се 

единствено до имуществото със специално предназначение, не се разпростира по 

отношение на сделките за разпореждане с парични вземания и залог върху такива вземания 

като активи в патримониума на лицензирания търговец, респективно - върху цялото му 

търговското предприятие. В този смисъл са Решение № 60 от 04.07.2019 г. по т. д. № 

124/2019 г. на Апелативен съд - Бургас, Решение № 108 от 12.12.2018 г. по т. д. № 70/2017 г. 

на Окръжен съд - Сливен и др. Предвид гореизложеното, в случая не е налице хипотезата на 

чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ. 

3. По т. 3, т. 5, т. 7, т. 10, т. 9, т. 11, т. 14, т. 16 и т. 18 от констатации от проверката 

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ разрешение от КЕВР е 

необходимо за сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, съгласно чл. 21, ал, 

1, т. 23 ЗЕ - издаване на облигации, заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една година, 

договори за изкупуване на енергия със срок, по-дълъг от една година. В тази връзка следва 

да се отбележи, че сключените договори за кредит не водят до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Целта на търсеното финансиране е покриване на оперативни и инвестиционни разходи 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и на разходи за заплащане на ДДС, свързани с изпълнение 

на инвестиционната програма, съгласно сключените договори с изпълнители по Договор № 

4156/18.09.2019 г. и Договор № 4183/03.10.2019 г. 

С писмо изх. № БТГ-34-01-10(1)/20.04.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД е представен 

подробен анализ на задълженията на дружеството и планове за тяхното погасяване във 

връзка с реализацията на проекта. Видно от същия предсрочното погасяване на етап КС 

Расово от договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ и на част от данъчните основи на 
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издадените фактури от договора с Обединение „Консорциум Аркад“ е извършено чрез 

осигуреното кредитно финансиране след провеждане на следните процедури:  

• Процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Финансиране“, т.е. 

банково финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и 

инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно Покана № БТГ 24-00-

1618/05.06.2020 г.  

Във връзка с тази процедура „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило следните договори за 

кредит: 

- № 4690 от 26.08.2020 г. с Райфайзенбанк АД, съгласно който размерът на получените 

средства е (...); 

- № 4699 от 10.09.2020 г. с Банка ДСК АД, съгласно който размерът на получените 

средства е (...); 

- № 4691 от 26.08.2020 г. с Юробанк АД, съгласно който размерът на получените средства 

е (...); 

- № 4730 от 28.09.2020 г. с Уникредит Булбанк АД, съгласно който размерът на получените 

средства е (...); 

- № 4693 от 26.08.2020 г. с IBEC, съгласно който размерът на получените средства е (...); 

- № 4735 от 09.09.2020 г. с Българска банка за развитие, съгласно който размерът на 

получените средства е (...). 

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че по договора с Обединение „Консорциум Аркад“ 

предсрочно са погасени (...) и спестените средства от разходи за лихви са в размер на (...), а по 

договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ предсрочно са погасени (...) и спестените средства от 

разходи за лихви са в размер на (...). 

• Процедура за предоставяне на финансова услуга „Финансиране“ т.е. банково 

финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД с № БТГ 24-00-397/08.02.2021 г.  

Във връзка с тази процедура „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило следните договори за 

кредит: 

- № 4921 от 26.03.2021 г. с Банка ДСК АД, съгласно който размерът на получените 

средства е (...); 

- № 4901 от 24.03.2021 г. с Юробанк АД, съгласно който размерът на получените средства 

е (...); 

- № 4902 от 24.03.2021 г. с Уникредит Булбанк АД, съгласно който размерът на получените 

средства е (...); 

- № 4929 от 25.03.2021 г. с Българска банка за развитие, съгласно който размерът на 

получените средства е (...). 

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че по договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ предсрочно са 

погасени (...) и спестените средства от разходи за лихви са в размер на (...). 

В резултат на набрания кредитен ресурс за предплащане на задължения към 

Обединение „Консорциум Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

реализира спестяване от (...) от разходи за лихви. Среднопретегленият размер на 

договорените лихвени проценти по взетите кредити е (...) на годишна база, което е 

значително по-ниско в сравнение с първоначалните проценти, залегналите в договорите с 

Обединение „Консорциум Аркад“, съответно в размер на (...) и с ДЗЗД „Ферощал 

Балкангаз“, съответно за първата година (...), а за втората година (...). 

В контекста на горното, условията по кредита не само не водят до задлъжнялост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, а напротив финансовото положение на дружеството се е подобрило 

съществено. В този смисъл не е налице хипотеза на задлъжнялост на дружеството, която да 

застраши сигурността на снабдяването, съответно не е приложима и разпоредбата на чл. 92, 

ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. 

Дружеството посочва, че видно от Решение № БП-14 от 13.08.2020 г. на КЕВР, с което 

е одобрен бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността „съхранение на природен газ 
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в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 г. - 2024 г., Комисията изрично е обсъдила 

привличането на средства за изграждането на проекта за разширение на газопреносната 

инфраструктура от границата с Р. Турция до границата с Р. Сърбия. Изрично е отбелязано, 

че „Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда капиталовата структура по отношение на всички 

дейности да включва, както собствен капитал, така и привлечени средства, свързани с 

изграждането на проекта, както и че дружеството е с висока степен на капитализация и 

ликвидност, което отразява възможностите му да покрива своите задължения. 

С оглед гореизложеното, с посоченото решение Комисията е одобрила привличането 

от „Булгартрансгаз“ ЕАД на средства, в т.ч. чрез сключване на договори за заем, респ. 

кредит за изграждане на проекта, като е обосновала решението си формирайки извод, че с 

оглед капиталовата си структура дружеството може да покрива своите задължения. С 

мотивите изложени в акта регулаторът е изключил хипотезата за задлъжнялост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, която да води или да може да доведе до нарушаване сигурността на 

снабдяването. 

Относно проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ 

следва да се има предвид още, че с Решение № 312 на Министерски съвет от 10 май 2018 г. 

същият е обявен за обект с национално значение и за национален обект на основание § 5, т. 

62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС). 

С Решение № 847 от 22.11.2018 г. на Министерски съвет и с Решение от 28.11.2018 г. 

на Народното събрание (обнародвано в бр. 101, от дата 7.12.2018 г, на Държавен вестник) е 

прието „Изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 

г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Съгласно т.1 от раздел VII на 

Енергийната стратегия на Република България проектът е поставен на приоритетното първо 

място за постигане на стратегическите цели на България за обезпечаване на сигурността на 

доставките на природен газ за страната и региона и обезпечаване получаването на 

дългосрочни икономически ползи за държавата. 

В допълнение дружеството посочва, че плановете за развитие на инфраструктурата за 

пренос и съхранение на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в т.ч. и относно реализацията на проекта, са 

отразени в Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

(Десетгодишния план), който се изготвя ежегодно от „Булгартрансгаз“ ЕАД в изпълнение 

на чл. 81 г,, ал. 1 от ЗЕ и чл. 22 от Директива (ЕО) 2009/73. Планът е одобрен от Комисията 

за енергийно и водно регулиране с Решение № ДПРМ-1 от 30.07.2020 г. Десетгодишният 

план е публикуван на интернет страницата на дружеството. Видно от същия, един от 

ключовите проекти за пазарната интеграция и осигуряването на възможност за пренос на 

допълнителни количества природен газ за и през България е именно проектът за 

разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската 

граница. Реализацията му допринася до повишаване на надеждността на снабдяването с 

природен газ и развитието на конкурентен национален пазар за природен газ с възможност 

за задълбочаване на интеграцията на газотранспортните системи и газови пазари на 

регионално ниво и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз. Освен това се постига 

сигурност на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ за България и 

региона, което от своя страна ще окаже позитивен ефект върху потребителите на природен 

газ. 

Във връзка с изложеното от „Булгартрансгаз“ ЕАД в обяснение с вх. № № Е-15-45-30 

от 28.06.2021 г. е:  

1. Неоснователно е възражението на дружеството, че между „Булгартрансгаз“ ЕАД и  

Обединение „Консорциум Аркад“ и с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ не са налице заемни 

правоотношения. И двата договора са за инвестиционно проектиране, доставка на 

материали, оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация, като съдържат елементи 

на кредитиране, тъй като е договорено отложено плащане с оскъпяване на цената. По 
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първия договор във връзка с разсроченото плащане е предвидено оскъпяване в размер на 

(...) на година. По втория договор във връзка с разсроченото плащане е предвидено 

оскъпяване за първия (...)-месечен период в размер на (...), а за втория (...)-месечен период 

в размер на (...), изменени съответно за първия (...)-месечен период в размер на (...), а за 

втория (...)-месечен период в размер на (...) с Допълнително споразумение № 1 към 

Договор № 4183 от 03.10.2019 г. Стойността и на двата договора е много висока, като 

плащането е разсрочено за дълъг период от време - (...) месечни вноски по договора с 

Обединение „Консорциум Аркад“, съответно за (...) месечни вноски по договора с ДЗЗД 

„Ферощал Балкангаз“. Съгласно договора с Обединение „Консорциум Аркад“ 

изпълнителят следва да изпълни задълженията си за (...) календарни дни,  а възложителят 

се задължава да плати договорената цена с оскъпяване за срок (...) месеца. Съгласно 

договора с ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ финансовите условия предвиждат задължения за 

възложителя да заплати договорената цена с оскъпяване. И по двата договора е определена 

стойност/цена на договора, върху която се начислява лихва/оскъпяване, поради 

разсрочване на плащането. Предвид изложеното, финансовите условия по тези договори 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие, което на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ подлежи на 

разрешаване от КЕВР след извършена преценка.  

2. Неоснователно е възражението на „Булгартрансгаз“ ЕАД, че договорите за кредит, 

съответно за финансово обезпечение, сключени между „Булгартрансгаз“ ЕАД, като 

кредитополучател и финансиращи институции, не попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗЕ и чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ, съответно посочените разпоредби са неприложими, тъй като 

в договорите не е предвидено учредяване на залог, включително особен залог или ипотека 

върху имущество, с което „Булгартрансгаз“ ЕАД осъществява лицензионната си дейност. 

Във възражението са посочени Решение № 60 от 04.07.2019 г. по т. д. № 124/2019 г. на 

Апелативен съд - Бургас, Решение № 108 от 12.12.2018 г. по т. д. № 70/2017 г. на Окръжен 

съд – Сливен. Посочената съдебна практика е по прилагането на чл. 53, ал. 5 във връзка с 

ал. 1 от ЗЕ - Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху 

имущество, с което се извършва лицензионна дейност, което съответства на правомощието 

на КЕВР по чл.  21, ал. 1, т. 23, предложение 1 от ЗЕ - Комисията разрешава извършването 

на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в този закон. Процедурата по чл. 53, ал. 5, във вр. с ал. 1 от ЗЕ е различна от 

процедурата по чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ, 

когато Комисията разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Това се потвърждава и от административната практика на КЕВР по 

прилагането на чл. 23, ал. 1, т. 23, предложение 2 от ЗЕ във вр. с чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ. Така 

например, в мотивите на Решение № Р-313 от 30.06.2020 г. е записано, че договорът за 

финансово обезпечение чрез залог върху вземания по ЗДФО, както и Договорът за 

учредяване на залог върху вземане по реда на ЗОЗ, са свързани с договора за банков 

кредит, поради което е необходимо да бъде установено влиянието върху финансовото 

състояние на лицензианта на всички задължения, както от основния договор за кредит, 

така и от свързаните с него обезпечителни сделки, с оглед преценка дали сключването на 

тези сделки води или може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването в 

следствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. В посоченото решение КЕВР е 

разрешила на „Севлиевогаз-2000“ АД да сключи с конкретна банкова институция договор 

за учредяване на залог по ЗДФО съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-29 

от 22.05.2020 г. В Решение № Р-322 от 19.11. 2020 г. КЕВР е дала разрешение на 

„Костинбродгаз“ ООД разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, като е разрешила на дружеството да сключи Договор за банков 

кредит с конкретна банкова институция; Договор за учредяване на особен залог върху 
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търговско предприятие в полза конкретна банкова институция и Договор за финансово 

обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) в полза на конкретна банкова 

институция. 

3. Неоснователно е възражението на „Булгартрансгаз“ ЕАД, че сключените договори 

за кредит не водят до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

В чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение 2 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР 

да разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

В чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ е дадена детайлна регламентация на хипотезите, при които 

Комисията дава разрешение за извършване на следните сделки: 

1. учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с 

което се осъществява лицензионна дейност; 

2. сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ - издаване на облигации, заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година, договори за изкупуване на енергия със срок, по-дълъг от една година; 

3. сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно 

последния одитиран годишен финансов отчет. 

Процедурата за даване на разрешение по чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ се открива по писмено 

заявление на лицензианта. Нормативно регламентираната процедура по даване на 

разрешение от КЕВР за извършването от лицензиант на сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие и за разпореждане с имущество, с което се упражнява 

лицензионна дейност в случаите, предвидени в ЗЕ е отделно правомощие на комисията, 

различно от нормативно регламентираното правомощие да одобрява 10-годишен план за 

развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му – чл. 21, ал. 3, т. 

8 от ЗЕ, както и от правомощието да одобрява бизнес планове на енергийните дружества – 

чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗE във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ.  

Неотносимо е твърдението на „Булгартрансгаз“ ЕАД, че с Решение № БП-14 от 

13.08.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на дружеството за дейността 

съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение за периода 2020 г. - 2024 г., 

Комисията изрично е обсъдила привличането на средства за изграждането на проекта за 

разширение на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от границата с Р. 

Турция до границета с Р. Сърбия. Процедурата, при която Комисията дава разрешение за 

извършване на сделките, регламентирани в чл. 92, ал. 1 от НЛДЕ се открива по писмено 

заявление на лицензианта и това разрешение е регламентирано като отделно правомощие 

на Комисията в ЗЕ. Съгласно чл. 92, ал. 4 от НЛДЕ Комисията се произнася с решение по 

заявлението, с което 1. разрешава учредяването на залог или ипотека; 2. разрешава 

сключването на исканата сделка; 3. отказва даване на разрешение за сключване на 

съответната сделка или за учредяване на залог или ипотека, когато сключването на 

сделката или учредяването на това обезпечение ще доведе до нарушаване на съществени 

условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 

от ЗЕ; в този случай комисията може да даде задължителни указания на лицензианта 

относно клаузите на представения проект на договор. 

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, предлагаме Комисията да вземе 

решение, с което да приеме доклада на работната група относно проверка, извършена 

съгласно Заповед № З-Е-64 от 05.04.2021 г. на Председателя на КЕВР. 
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Приложения: 1. Констативен протокол № Г-03 от 25.06.2021 г.; 

2. Писмо с вх. № Е-15-45-30 от 28.06.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

3. Писмо с вх. № Е-15-45-30 от 29.06.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 


