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П Р О Т О К О Л 

 

№ 132 

 
София, 02.07.2021 година 

 

Днес, 02.07.2021 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).   

 На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  

М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и П. 

Кованджиев – експерт в отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № E-Дк-651 от 29.06.2021 г. 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“. 

Работна група: Милен Димитров, Мариана Сиркова, Пламен Кованджиев,  

Росица Тодорова, Ралица Караконова 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-651 от 29.06.2021 г. 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“. 

 

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 
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„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; 

-  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 
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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 

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 



 4 

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, 

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 
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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 „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 



 6 

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 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 
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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 

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 
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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. 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 

 Изказвания по т.1.: 

А. Йорданов: Г-н Председател, ако позволите едно процедурно предложение…  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Разбира се, имате това право преди започване на 

разискването. Слушаме Ви, г-н Йорданов! 

 

А. Йорданов: Всички сме запознати с материала за днешното заседание, който 

съответно представлява доклад с резултатите от осъществената проверка и констативен 

протокол ведно с възраженията, представени от проверяваното лице по повод на 

констативния протокол. Предвид значителния публичен ресурс, който е ангажиран в 

изграждането на този проект и предвид това, че проверката касае самото финансиране и 

спазването на разпоредбите на Закона за енергетиката в частта му, засягаща дейността на 

Комисията, аз считам, че сме в условия на надделяващ обществен интерес. По тази 

причина правя предложение Комисията да публикува протокола от днешното заседание 

ведно с материалите към него, като съответно в материалите и протокола се заличат 

конкретни финансови аспекти и условия, свързани с усвояване и изплащане на кредити. 

Говоря за конкретните размери, но по начин, по който констатациите, направени от 

проверяващите лица да бъдат видни за широката общественост. Не на последно място, 

правя това предложение единствено от гледна точка правомощията на Комисията във 

връзка с административнонаказателната ѝ дейност по повод прилагането на тези 

разпоредби на закона. Не коментирам енергийната политика – тя е от компетентността на 

министъра на енергетиката.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря Ви, г-н Йорданов!  

 

А. Йорданов: Само да допълня предложението си, г-н Председател! Освен всичко 

друго, предложението ми е поверителният вариант на протокола ведно с доклада и 

констативния протокол да бъдат изпратени за сведение на министъра на енергетиката и на 

изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, който всъщност е принципал на дружеството.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов! Разбира се, аз ще подложа на 

гласуване предложенията, които правите, защото това допълва разглеждането на тази 

точка и действията, които предстоят да бъдат предприети. В тази връзка искам да кажа, че 

споделям напълно мотивите, че този проект, реализиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

действително е с много голям обществен интерес - относно неговото финансиране, 

реализация, срокове, количества и всичко, което е свързано с преноса на природен газ 

през т. нар. Балкански поток, макар че всъщност ние се произнасяме днес не по самия 

Балкански поток, а се произнасяме по проекта за развитие и разширение на 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в частта относно финансирането на 

проекта, средства за финансиране, източници на финансиране и това, което касае 

Комисията – дали финансирането е осъществено при стриктно спазване на Закона за 

енергетиката в частта относно правомощията на Комисията за енергийно и водно 

регулиране.  

Колеги, има ли възражения относно предложението на г-н Александър Йорданов? 

Те бяха две. Едното: след разискванията и приемане на решението доклада (в неговия 

пълен вид, заедно с констативните протоколи и нашето решение) да бъде изпратен до 

министъра на енергетиката и до принципала на „Булгартрансгаз“ ЕАД – това е БЕХ ЕАД. 

Другото предложение, г-н Йорданов, беше? Искам точно да се формулира.  
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А. Йорданов: Протоколът от днешното заседание, след заличаване на данните, 

които засягат трети страни, да бъде публикуван.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Да! След заличаване на чувствителна търговска 

информация, ако съдържа, а определено сигурно съдържа такава, да бъде публикуван. В 

същото време да бъдат видими ясно заключенията на работната група, респективно на 

Комисията след гласуването. Сега вече предоставям думата на г-н Димитров. Видях, че 

няма възражения. Нали така? Да. 

 

М. Димитров: Преди да започна да представям доклада, един въпрос по отношение 

на публикуването. Ние ще изпратим доклада към „Булгартрансгаз“ ЕАД, за да ги 

уведомим за резултатите от проверката. По отношение на заличаването на информация. 

Може ли като го изпратим да посочат те коя е конфиденциалната информация или ние я 

заличаваме – във връзка със заемите, имена на банки, размер на кредити и т.н.? 

 

А. Йорданов: Въпреки, че банките и други финансиращи институции, в това число 

и корпоративни кредити виждам, че са предоставяни, също имат задължението да спазват 

съответните разпоредби на закона, т.е. поне банките, участвали във финансирането трябва 

да са публично известни. Доколкото знам самият „Булгартрансгаз“ ЕАД официално е и 

публикувал обобщена информация за тези сделки на собствения и уебсайт. Тук не смятам, 

че поне по отношение на списъка на банките трябва да се заличава нещо. По отношение 

на конкретните лихвени нива, разходи за обслужване на заемите, срокове – това вече 

считам, че е чувствителна търговска информация между „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

съответните финансиращи организации. В крайна сметка предметът на тази проверка е да 

установи дали тези договори са сключени и се изпълняват при условията, заложени в 

Закона за енергетиката, а не толкова техния размер и съответно облигационните 

задължения, които поема „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с изплащането на лихви и 

разходи по обслужването на кредитите. По-скоро ми се струва, че преценката следва да е 

на административния орган, т.е. ние.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Аз искам да изкажа малко по-друго становище в последната 

част. Мисля, че така, както досега постъпваме има в това отношение практика 

заявленията, които постъпват от енергийните дружества, не говоря за „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, а за други дружества, ние изискваме от тях те да ни представят и 

неконфиденциалния вариант, този който може да бъде публикуван. Ако ние поемем 

ангажимент да извършим заличаване на чувствителна търговска информация, рискуваме 

да бъде оспорено това нещо от заявителя. Мисля, че може след приемането (в един много 

кратък срок – буквално до понеделник, защото това изисква само един преглед и 

заличаване) те да ни предоставят варианта, който може да бъде публикуван и да стане 

публично известен, като в същото време изрично изтъкнем, че не може да бъдат 

заличавани пасажи, които биха засегнали изводите, заключенията и решението на 

Комисията. Единствено могат да бъдат заличени определени данни в самите конкретни 

финансови операции, които са извършени.  

 

А. Йорданов: Ще ми позволите, г-н Председател, да изразя известно несъгласие с 

Вас. Да, практиката по отношение на заявителите е такава, но в случая се касае не за 

заявител, а за проверявано лице и информацията е съответно служебно събрана от 

Комисията, предоставена е от заявителя без никакви условия по отношение на нейното 

огласяване, скрепена е в официален документ, какъвто е констативният протокол. В 

случая считам този подход за неудачен. С оглед на това по-скоро бих бил склонен да 

попитаме финансиращите институции, ако са в състояние в спешен порядък да отговорят, 

коя информация за тях е чувствителна. Да питаме проверяваното лице - някак ще 
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обезсилим превантивната функция на административнонаказателната дейност.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов. Ние ако питаме финансиращите 

институции, които по принцип нямат ангажимент и фиксиран срок, ние не можем да им 

наредим на тях в какъв срок те да ни отговорят, не са ни подопечни, мисля, че нещата ще 

се забавят. 

 

А. Йорданов: Затова по-скоро смятам, г-н Председател, че… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: …Но тогава трябва да видим кое длъжностно лице в 

Комисията ще бъде натоварено с тази задача, защото тя е сериозна и изисква съответното 

поемане на отговорност.  

 

А. Йорданов: Имаме достатъчно администрация на разположение, г-н Председател, 

в това число и правната дирекция също смятам, че следва да участва в тази преценка.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Не ме удовлетворява този отговор. Ние категорично трябва 

да се произнесем, а не след заседанието да започнем да правим консултации и не е ясно в 

какъв формат ще вземем това решение, защото може да бъде оспорено това нещо в съда и 

ще се запитат как е минало и кой е взел решение, и кой го е изпълнил.  

 

А. Йорданов: Аз Ви дадох конкретно предложение, частично, по отношение на това 

каква информация да се заличи, тъй като преценявам, че тя би могла да засегне интересите 

на трети страни. Имам предвид лихвени нива, разходи за обслужване и други съпътстващи 

тези данни. Пак повтарям, че по закон преценката следва да е на административния орган 

и ние я извършваме при условия на надделяващ обществен интерес.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  Това няма противоречие. Става въпрос кой да я извърши. 

Целият административен орган как го виждате това да го направи? Трябва Комисията да 

възложи на някои съвсем конкретни лица, защото се касае от една страна за финансови 

параметри, от друга страна за правни изисквания.  

 

А. Йорданов: Г-н Председател, доколкото със съответния констативен протокол са 

установени формални нарушения на закона, констатациите, с които се установяват 

формалните нарушения на закона, не могат да бъдат предмет нито на търговска тайна, 

нито на класифицирана информация, нито на служебна тайна.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов:  Т.е. да не заличаваме нищо. Така ли? 

 

А. Йорданов: Не. Пак казвам. За да не бъдат засегнати права на трети страни, а 

именно финансиращите в случая институции, предлагам да се заличи само тази 

информация, която касае конкретни пазарни нива на лихви, съответно разходи за 

обслужване на кредити и конкретни размери на кредитите.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Вие не правите конкретно предложение, но явно аз трябва 

да го направя, защото не може да излезем оттук и да не знаем кой ще го прави. Тогава 

предлагам работната група, която е изготвила доклада и познава материята, включително 

и тези нива и къде те са споменати, да бъде натоварена с тази задача. Все пак се обръщам 

към г-н Владимиров да ръководи, като член на Комисията, за да се даде ниво на това 

нещо, да ръководи самото действие, което ще бъде извършено от работната група.  

 

В. Владимиров: Аз бих искал да коментираме този момент, защото пълномощията, 

които ми е дала Комисията са свързани със задълженията по Закона за достъп до 
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обществена информация. Най-общо казано: по закона разглеждаме с работните групи 

информация, която е налична в Комисията. За да мога това нещо да го коментирам, трябва 

тази информация да бъде сведена до форма, която е законосъобразна и налична, т.е. моята 

подготовка в тази специална част на задачата, която се поставя не мисля, че е достатъчна. 

Ние имаме дирекция, която се занимава с чувствителна информация, търговска 

информация. Според мен би било по-правилно началника на дирекцията, то не е дирекция, 

да бъде присъединен към работната група и да бъдат коментирани с тях нещата. Може би 

и друг специалист, който има от Комисията… Съжалявам, че административно не съм 

запознат.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Коя дирекция имате предвид, г-н Владимиров, „Правна“ или 

„Обща администрация“, защото финансовите въпроси са към „Обща администрация“.  

 

В. Владимиров: Ние имаме отдел, който се занимава с управлението на тази 

информация.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: От коя дирекция? Къде е този отдел? Кой е? Аз нещо не 

разбирам… Кой? 

 

В. Владимиров: Отделът, който се занимава с правилата по REMIT. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: REMIT е съвсем различно. Не, не. Не знам… 

 

В. Владимиров: Това също е доказателство, че май не съм подготвен точно в тази 

посока, но организационно нямам против да се занимавам.  

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: Аз питам г-н Йорданов. Съгласен ли сте Вие да ръководите 

тази операция? Ваше беше предложението.  

 

А. Йорданов: Нямам нищо против, г-н Председател. Поемем отговорността. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Решаваме проблема! Много време отделихме – вече 20 

минути. Решаваме следното, ако няма възражение от други членове на Комисията, че 

работната група, която познава материята, защото е изработила доклада, под 

ръководството на г-н А. Йорданов, да заличи от доклада тази информация, която г-н 

Йорданов каза, че е чувствителна финансово. По-скоро: нива на лихви, срокове на 

обслужване и т.н. Вие ще прецените това. С това уточнение отговорихме на запитването 

на работната група относно тази чувствителна информация. Сега, г-н Димитров, слушаме 

Ви вече! 

 

М. Димитров: В изпълнение на Заповед № 64 от 05.04.2021 г. извършихме проверка 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно начина на финансиране на проекта 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 Закона за енергетиката, които разпоредби предвиждат Комисията 

да дава разрешения, когато лицензиантът иска да тегли заеми или учредява залог. От 

„Булгартрансгаз“ ЕАД изискахме съответната информация за начините на финансиране на 

проекта. „Булгартрансгаз“ ЕАД ни предостави десет договора с банкови институции, 

които е сключило за финансиране на проекта, като в първото писмо посочи в анализа, че  

основните изпълнители на проекта са „Консорциум Аркад“ и „Ферощал Балкангаз“, като в 

тази връзка изискахме договорите с тези изпълнители. „Булгартрансгаз“ ги предостави. 

Изискахме и договорите за учреден залог, тъй като в някои от договорите за заем е 

посочено, че в отделен договор е учреден залог върху вземания, парични вземания. 

„Булгартрансгаз“ представи цялата тази информация и от нея става ясно следното: 
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„Булгартрансгаз“ е сключило 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 газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“. В него е 

предвидено, че при срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора (...) 

календарни дни, общата стойност на договора е в размер до (...), а по буква „Б“ при срок за 

изпълнение на дейностите по предмета на договора (...) календарни дни общата стойност 

на договора е в размер до (...).(...). В Договора е предвидено изплащането на аванс… 

 

И. Н. Иванов: Какво казахте – (...) 

 

М. Димитров: (...) 

И. Н. Иванов: Продължете. 

 

М. Димитров: В Договора с „Аркад“ е предвидено изплащането на аванс в размер 

на (...), който е изплатен, дружеството заявява, че е изплатен със собствени средства – 

аванса по договора. В договора също е посочено начина на плащане, разсрочено, 

ежемесечно на (...) вноски.  Размерът и изплащането на месечните вноски са обвързани с 

размера на получените приходи от сключени договори за резервиране на капацитет на 

междусистемни точки Киреево/ Зайчар и Странджа/ Малкочлар 2, сключени в резултат на 

проведената процедура Open Season. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило и Договор № 4183 

от 03.10.2019 г. с „Ферощал Балкангаз“. Предметът по този договор е „Инвестиционно 

проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане 

в експлоатация на етап Компресорна станция  „Расово“ и етап Компресорна станция  

„Нова Провадия“ към обекта, към същият обект, който го посочих вече „Разширение на 

газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“. Подписаният договор с „Ферощал 

Балкангаз“ е на стойност (...). Начинът на плащане е разсрочено, ежемесечно на (...) 

вноски. В договора е предвидено изплащането на аванс за Компресорна станция  „Расово“ 

на стойност (...) и за етап Компресорна станция „Нова Провадия“ на стойност (...) също. 

Като дружеството заявява, че тези аванси са изплатени със собствени средства. Към тези 

договори са подписани и две допълнителни споразумения. Допълнително споразумение 

към договора с Обединение „Консорциум Аркад“, което касае 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 на (...). Подписано е и 

допълнително споразумение с „Ферощал Балкангаз“, според което плащането на 

данъчните основи за Компресорна станция  „Расово“ следва да се извърши предсрочно, а 

оскъпяването във връзка с разсроченото плащане се изменя съответно за първия (...)-

месечен период в размер на (...), а за втория (...)-месечен период - в размер на (...). 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 с Обединение „Консорциум Аркад“ и остатъка от стойността в размер на (...) за 

етап Компресорна станция „Расово“ (изграден и въведен в експлоатация). Предсрочното 

погасяване на суми по посочените договори с Обединение „Аркад“ и „Ферощал 

Балкангаз“ е направено от „Булгартрансгаз“ ЕАД със средства, за които е сключил 

следните договори с банки за заеми:  

Договор с „Райфайзенбанк“ с размер на кредита (...); Договор с „Банка ДСК“ АД с 

размер на кредита (...); друг Договор с ДСК - пак с размер на кредита на (...); Договор с 

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

размер на (...); с Международната банка за икономическо сътрудничество с размер на 
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кредита (...); с „Юробанк България“ АД за кредит за (...); с „Юробанк България“ АД 

договор за кредит за (...); с „Българска банка за развитие“ АД и Международна 

икономическа банка с размер на кредита 30,5 милиона евро; с „Българска банка за 

развитие“ АД и Международна икономическа банка с размер на кредита (...). Към 

договорите с Уникредит, където вече ги споменах, с Уникредит, ДСК и Райфайзенбанк в 

самия договор е учреден залог на парични вземания за сметка на „Булгартрансгаз“, а към 

договорите с Юробанк, „Българска банка за развитие“ АД и Международна икономическа 

банка и Международната банка за икономическо сътрудничество са сключени отделни 

договори за залог на парични вземания. В доклада са описани подробно всеки един кредит 

със съответните параметри. „Булгартрансгаз“ заявява, че общо погасените и спестени 

средства от двете процедури, от това, че е ползвал кредити от банкови институции 

насочени към договорите с „Аркад“ и с „Ферощал Балкангаз“ са спестени средства от 

разходи за лихви в размер на (...). Във връзка с тази информация констатирахме следните 

нарушения от страна на „Булгартрансгаз“. В договора с „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 Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, за което дружеството не е искало от Комисията разрешение за извършване 

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

1, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. По отношение на 

договора с „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 този договор, което по своята 

същност е заем. Представлява заем по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3, за 

което дружеството не е искало от Комисията разрешение за извършване на тази сделка, 

съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от 

Наредба № 3. В договорите, които споменах с банковите институции са извършени 

следните нарушения от страна на „Булгартрансгаз“.  

Девет от десетте посочени договора за банков кредит са със срок над една година за 

сключването, на който дружеството не е искало от Комисията разрешение за извършване 

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

1, т. 2 от Наредба № 3. В пет броя от договорите за банков кредит са учредени залози, за 

което „Булгартрансгаз“ не  е искало от Комисията разрешение за извършване на сделката 

съгласно с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 3.  В петте договора за учреден залог „Булгартрансгаз“ ЕАД за тях не искало 

от Комисията разрешение за извършване на сделката съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 

за енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. За всички тези констатации, които посочих преди малко е 

съставен констативен протокол. Дружеството го поканихме с три броя писма, на две от 

писмата не се яви в уговорената дата, като на третото, с писмата беше поканен 

изпълнителния директор или упълномощен от него представител. На третото писмо се яви 

упълномощен представител на дружеството, с който подписахме Констативния протокол 

от извършената проверка. „Булгартрансгаз“ ЕАД в писмо от 29.06.2021 г. във връзка с 

Констативния протокол уточнява, че стойността на сумата по договора с „Консорциум 

Аркад“ е (...), а не (...), тъй като е определило срок за изпълнение на дейностите по буква 

„Б“, който е (...) дни. Относно възраженията „Булгартрансгаз“ ЕАД представи възражения 

по Констативния протокол с писмо от 28.06.2021 г., като посочва, че „Булгартрансгаз“ 

ЕАД не приема направените в протокола изводи и констатации. Посочва се следното: По 

т. 1 и т. 2 от констатации от проверката Булгартрансгаз счита, че не може да се приеме, че 

между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“ и  съответно „Ферощал 
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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. Становище на работната група  по това  възражение  е 

следното: То не е основателно, тъй като в тези договори е предвидено разсрочено плащане 

и оскъпяване в размер на договорената лихва, което считаме за заем и за сделка, която би 

застрашила сигурността на снабдяването. По т. 4, т. 6, т. 8, т. 10, т. 12, т. 13, т. 15, т. 17 и т. 

19 от констатации от проверката, дружеството счита, че в договорите не е предвидено 

учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което 

„Булгартрансгаз“ ЕАД осъществява лицензионна си дейност. Становището на работната 

група по това възражение на „Булгартрансгаз“ ЕАД е следното:  То отново е 

неоснователно: В Закона за енергетиката и в  Наредба № 3 предвиждат даване на 

разрешение за извършване на всякакъв залог, а не само върху залог на  имущество, с което 

се осъществява лицензионната дейност. Тук нещо повече в практиката на Комисията. 

Комисията е давала разрешения за подабни залози, като например на Севлиевогаз, по 

заявление на Севлиевогаз, на Костинбродгаз. Залог точно за същото нещо. Залог върху 

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

проверката, дружеството посочва, 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. С предсрочното погасяване на суми по 

договорите с „Консорциум Аркад“ и „Ферощал Балкангаз“ са спестени средства от разходи за 

лихви. Дружеството посочва, че видно от Решение на Комисията от 13.08.2020 г., с което е 

одобрен бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността „съхранение на природен газ 

в съоръжение за съхранение“, 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. Булгартрансгаз счита, че Комисията е 

одобрила привличането на средства, в т.ч. чрез сключване на договори за заем, 

респективно кредит за изграждане на проекта. Във връзка с посочените преди малко от 

мен решения на Комисията. Становището на работната група по това възражение, то 

отново е  неоснователно, тъй като в посочените от дружеството  решение на Комисията  за 

одобряване на бизнес план за дейността „съхранение“. В него са коментирани 

възможностите за използване на кредит, но не е правен анализ за конкретен кредит със 

съответните параметри. Такъв анализ се прави с друга процедура. С подаване на заявление 

от страна на заявителя. Това е по представяне на настоящия доклад. 

В диспозитива на доклада предлагаме следното решение: 

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. 

Това е по представянето. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, имате думата.  

 

А. Йорданов: Може би по-пространното изложение, което направи г-н Димитров 

отговаря на въпроса както за надделяващия обществен интерес, така и за това, че 

Комисията дължи на обществото в максимална степен да разкрие обстоятелствата, при 

които финансирането на проекта е структурирано. Слушайки доклада и запознавайки се с 

материалите преди заседанието, у мен стояха два въпроса, предвид това, че 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е номиниран и сертифициран газопреносен оператор за 
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територията на Република България, което автоматично означава, че по закон на него му е 

възложена по-висока степен на отговорност по отношение на сигурността на преноса и 

снабдяването с природен газ, респективно и по отношение на националната сигурност, 

защото знаете, че всяко застрашаване на преноса на природен газ е предпоставка и за 

застрашаване на националната сигурност. Нарушенията, описани в констативния 

протокол са формални, но у мен възникна въпрос защо операторът не е изпълнил закона в 

това отношение. Има два възможни, от моята гледна точка, отговора. Единият е за да се 

спести административното време, в което Комисията би разглеждала заявленията за 

разрешение, което е неособено основателно, защото Комисията винаги е проявявала 

разбиране към операторите на преносни системи, в това число и Електроенергиен 

системен оператор, по отношение на стратегическото развитие на мрежите, с ясното 

съзнание, че енергийната политика на страната се изпълнява и от Комисията, въпреки че 

тя не е компетентна да я формира. Буди недоумение,  че точно този оператор, натоварен с 

по-висока отговорност от закона, си е позволил съответното пренебрежително отношение 

към държавна институция (каквато е регулаторът) или към изискванията на закона. 

Вторият възможен отговор е: Комисията, за да издаде или неиздаде разрешение за 

сключване на такава сделка, следва да оцени кумулативния ефект от всички тези сделки 

върху задлъжнялостта на преносния оператор и да прецени тази задлъжнялост дали би 

могла да доведе до застрашаване на снабдяването. Такава е формулировката в закона, но 

тук в случая е на преноса, респективно и на снабдяването с природен газ. Най-вероятно, 

по мое мнение, операторът е избегнал искането на тези разрешения, защото се е опасявал, 

че е възможно Комисията да прецени, че съответната задлъжнялост ще доведе или би 

могла да доведе до застрашаване на сигурността на снабдяването. Тогава изводите, които 

аз правя за себе си са още по-неприятни по отношение поведението на оператора. Още 

повече, ако разгледате детайлно начина по който са структурирани банковите заеми, с 

които е заменен част от корпоративния заем, предоставен от изпълнителите по проекта, 

„Булгартрансгаз“ ЕАД всъщност сам признава, че банковите заеми (с които са заменили 

дълга към изпълнителите) са по-изгодни. Те първоначално са договорили по-неизгодни 

условия с подизпълнителите, макар и във възраженията си да твърдят, че при тези условия 

с подизпълнителите не възниква риск за финансовото състояние на дружеството, защото е 

предоговорено изпълнителите да се удовлетворяват от вземанията на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД до размера до който те са налични. Това от своя страна води до удължаване на срока 

за изплащане, докато се погасят изцяло сумите и респективно съответното оскъпяване с 

договорената лихва с изпълнителите. В общия случай на мен ми се струва, че оттук 

нататък административнонаказателните правомощия  вече не са в обхвата на Комисията, 

доколкото съответните длъжностни лица могат да установят административните 

нарушения със съответните актове за установяване и респективно в последствие Вие ще 

следва да издадете или да прецените необходимостта от издаване на наказателни 

постановления. Въпреки всичко, на мен ми се струва, че извън тази процедура работната 

група, ако следва да привлече експертиза и от други части на администрацията, 

Комисията следва поне за наша консумация да направи преценката дали сме в тази 

хипотеза на свръхзадлъжнялост, която би могла да доведе или води до застрашаване 

сигурността на снабдяването. Правя това предложение извън тази процедура. Очевидно е, 

че това не касае нито установените нарушения, нито размера на санкциите, но ние като 

регулатор следва да сме наясно избягването на тези разрешения дали в крайна сметка е 

създало предпоставката за застрашаване сигурността на снабдяването.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов. Има ли други изказвания? Г-н 

Владимиров, имате думата. 

 

В. Владимиров: Във връзка с предните коментари. Само искам да благодаря и на 

работната група. Ще подкрепя констативния протокол и констатациите в него. Благодаря 

и на г-н Йорданов, че се заема с поставената задача, тъй като всички знаем, че неговата 
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подготовка е съответстваща. Само исках да напомня, тъй като това е едно разглеждане, 

частно в случая. По принцип въпросът стои пред Комисията и за други нейни решения. 

Когато те ще бъдат публикувани е необходимо да се заличи чувствителна информация. 

Искам да напомня, че тук се извърши едно обучение преди време на „Обща 

администрация, включително г-н Митев и г-жа Наталия Кирова, точно във връзка с 

чувствителната информация, представляваща търговска тайна информация. Може би е 

правилно да определим някакъв екип или човек, който да проверява тези неща и да 

отговаря за тях. Доколкото знам се ползва консултация и от обучаващия ни тогава орган. 

Занапред може би трябва да направим такава връзка и да подредим нещата.  

 

Р. Тоткова: Искам само да кажа, че това обучение не беше за Юлиян Митев и за 

Наталия, а те бяха… 

 

Говори се без микрофон. 

 

Р. Тоткова: Не, напротив. Там бяха включени и колеги – преди всичко от правна 

дирекция и от другите дирекции. Аз сега не мога да Ви цитирам точно, но те са участвали 

в това обучение и когато става въпрос за такава информация, която е строго специфична в 

отделния сектор, според мен, основно по отношение на това да се определя коя 

информация е чувствителна или не, трябва да се преценява от дирекция „Правна“ и от 

съответната специализирана дирекция. Ние отдавна говорим за този въпрос, че трябва да 

се изработят критерии, но сме останали на тази фаза… за жалост.  

 

А. Йорданов: Аз искам да благодаря на г-н Владимиров, че отново поставя темата. 

Аз по някакви спомени я поставям поне няколко пъти от 2015 г. насам. До настоящия 

момент очевидно не сме стигнали до някакъв конкретен резултат, но в крайна сметка 

философията на закона е, че по отношение на такава информация преценката е на 

административния орган, който се разпорежда с нея, независимо от мотивите, с които 

заинтересованите страни искат или не искат тя да бъде съответно призната за някаква 

защитена от закона информация. В този смисъл аз неслучайно когато направих 

предложението подчертах и надделяващия обществен интерес. Първо, трябва да имаме 

предвид, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е публично дружество, държавно дружество. Там 

обхватът на търговската тайна не може да е кой знае колко широк. Затова когато 

коментирахме и посоката в която да се заличават данни по-скоро аз съм привърженик на 

схващането, че трябва да се заличат данни, които биха могли да засегнат трети страни, не 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Наистина приветствам това, че г-н Владимиров напомня и може 

би наистина е крайно време да решим този въпрос, защото да питаме всеки път заявителя 

или проверяваното лице кое е търговската му тайна някак си не кореспондира… Той може 

да претендира, че това е, но все пак преценката дали е съобразно критериите на закона 

следва да е на административния орган.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Йорданов. Други изказвания има ли, колеги? 

По повод на дискусията, която се разви сега. Аз бих желал да получа списъка на 

обучилите се по отношение на чувствителна търговска информация наши експерти, както 

от дирекция „Правна“, така и от специализираните дирекции и това до голяма степен ще 

ни даде възможност директно да определяме лицата, които да се произнасят по конкретни 

документи - има ли и коя именно е чувствителна търговска информация, която трябва да 

бъде заличена. В конкретния случай ние не разполагаме с време, но ако г-н Йорданов има 

нужда – да се търси съдействие първо в дирекция „Природен газ“, лесно ще се установи 

кой е бил на този обучителен семинар, но и от дирекция „Правна“ - и те са длъжни да 

окажат съдействие, с оглед най-чисто да бъде заличена само такава информация, която 

подлежи на заличаване в конкретния случай. Относно самия доклад. Аз казах и преди това 

– споделям заключенията в доклада и нещо повече: благодаря, че в такъв сравнително 
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кратък срок работната група е извършила голяма по обем работа и се е справила с тази 

задача. Ще мина и на по-общо разсъждение, че Комисията по същия начин би могла в 

обозримо бъдеще при големи проекти в областта на енергетиката да направи аналогични 

проверки, знае се големи проекти кои са, и да провери как са реализирани, има ли 

нарушение на условията за финансиране, т.е. да извършва такива проверки, каквато 

проверка в случая се прави на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Тази проверка е ясен сигнал към 

енергийните дружества, че Комисията за енергийно и водно регулиране е в състояние и 

изпълнява своите контролни функции във всички тези случаи. Така ще се засили тази 

дейност в бъдеще. Вие знаете, че с намаляване на дейността по определяне на цени, 

независимо дали на природен газ, или на електроенергия, се засилват контролните 

функции на Комисията както по REMIT, което обаче засяга единствено борсата, така и 

общо Комисията ще засилва своите контролни функции. Днес това е елемент от 

изпълнение на тези контролни функции. Аз подкрепям проекта на решение. Той е свързан 

с приемане на доклада. Такова предложение направи работната група чрез г-н Милен 

Димитров.  

 

А. Йорданов: Само искам да допълня, г-н Председател, предложението, което 

направи работната група с предложението, което преди малко направих – с протокола да 

вземем решение и да се възложи допълнително проучване дали кумулативният ефект от 

съответните сделки е довело до свръхзадлъжнялост на енергийното предприятие и 

съответно до застрашаване на сигурността на снабдяването, което не е за целите на този 

доклад.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Но това е част от решенията, които днес приемаме и ще 

искам да ми се подготви заповед за работна група, може да е същата и това е най-добрият 

вариант, защото вече са навлезли в материята, да направите такова прочуване и съответно 

да излезете със становище пред Комисията.  

 

А. Йорданов: Може би ще трябва да привлекат експерти и от другия отдел в 

дирекцията, тъй като икономическа експертиза ще е необходима там по отношение… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Тук работната група е единствено от дирекция „Природен 

газ“, а може би ще трябва съставът да се разшири.  

 

М. Димитров: Аз мисля, че е удачно да се направи тази проверка от отдел 

„Лицензии и цени“ в дирекция „Природен газ“, включително и ние можем да участваме, 

тъй като те работят по тези заявления по даване на разрешения за теглене на заеми, за 

залози и т.н. и дирекция „Правна“. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: Добре. Това предстои да се направи. Това именно казах, без 

да уточнявам дирекциите. Колеги, ако няма други изказвания, подлагам на гласуване.  

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № E-Дк-651 от 29.06.2021 г. относно извършена проверка по 

документи на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно използваните начини на финансиране при 
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реализацията на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД“. 

 2. Протоколът от проведеното закрито заседание, докладът и материалите към него 

(със заличена по закон поверителна информация) да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. 

 3. Копия от доклада и приложенията към него (Констативен протокол № Г-30 от 

25.06.2021 г.; Писмо с вх. № Е-15-4530 от 28.06.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД и Писмо 

с вх. № Е-15-45-30 от 29.06.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД), както и протоколът от 

закрито заседание 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“ да бъдат изпратени до 

министъра на енергетиката, изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ 

ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 4. Да се изготви заповед за работна група, която да извърши допълнително 

проучване дали кумулативният ефект на сделките, сключени от „Булгартрансгаз“ ЕАД са 

довели до свръхзадлъжнялост на енергийното предприятие и до застрашаване на 

сигурността на снабдяването. 

 

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

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № E-Дк-651 от 29.06.2021 г. 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“. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

Протоколирали: 

 

 (И. Зашева - главен експерт) 

 

 (Н. Косев - главен експерт) 


