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П Р О Т О К О Л 

 

№ 134 

 
София, 08.07.2021 година 

 

Днес, 08.07.2021 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“, Б. Балабанов – началник на 

отдел „Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и топлоенергетиката“, А. 

Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ и Р. Тахир – началник на отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад вх. № В-Дк-225 от 02.07.2021 г. относно становище по предложен с вх. № 

В-17-24-6 от 26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, 

гр. Пещера за доставяне на вода и проект на становище. 

Работна група съгласно Заповед № 3-B-7/19.04.2021 г.,  

изм. и доп. със Заповед № З-В-8/10.05.2021 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Мая Кожухарова,  

Лолита Косева, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков 

 

2. Доклад вх. № В-Дк-224 от 02.07.2021 г. относно становище по предложен с вх. № 

В-17-31-14 от 15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода и 

проект на становище. 
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Работна група съгласно Заповед № 3-B-7/19.04.2021 г.,  

изм. и доп. със Заповед № З-В-8/10.05.2021 г.,  

Заповед № З-В-13 от 09.06.2021 г. и Заповед № З-В-14 от 24.06.2021 г.:  

Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Мая Кожухарова,  

Лолита Косева, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-653 от 30.06.2021 г. относно извънредна проверка на 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. 

Работна група: Благовест Балабанов, Дора Томова, Боян Паунов, Сава Цеков 

 

4. Доклад с вх. № Е-ДК-677 от 05.07.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 

от 23.04.2021 г. от „Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-676 от 05.07.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 

от 21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Александра Димитрова, 

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-678 от 05.07.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 

от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за 

извършване на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с 

което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про 

Енерджи” ООД за прекратяване на лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване 

на лицензии. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Людмила Ненова,  

Снежана Станкова, Александра Димитрова, 

 Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева 

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно становище по предложен с вх. № В-

17-24-6 от 26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ 

ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпил с вх.  

№ В-17-24-6 от 26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, 

гр. Пещера за доставяне на вода. 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) Комисията осъществява предоставените ѝ с този закон 

правомощия по повод на концесионни и други договори, а съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ 

Комисията извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и 
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на другите видове договори за управление на В и К системите дава становище за 

съответствието им с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията 

и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи (Наредба № 4), когато една водоснабдителна система се 

използва за предоставяне на В и К услуги в различни обособени територии, операторите 

уреждат отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

Видно от съдържанието на решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.), 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, 

канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера имат отделни обособени територии на 

действие, чиито териториален обхват и граници са посочени съответно в т. 24 и т. 28 на 

цитираното решение, а  предмет на представения за съгласуване договор е В и К услугата 

доставяне на вода за питейно-битови нужди от ВС „Мокрище“ на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за нуждите на „Водоснабдяване, 

канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера, поради което и на основание цитираните 

разпоредби на чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 

съгласуването на представения проект на договор за доставяне на вода е от 

компетентността на КЕВР. 

Представеният проект на договор е с обем 10 (десет) страници и приложения с 

обем 6 (шест) страници. В него са регламентирани в раздел I предмет на договора, раздел 

II права и задължения на страните, раздел III измерване, цени и начин на плащане, раздел 

IV неизпълнение, раздел V прекъсване на водоснабдяването, раздел VI срок на действие и 

прекратяване, раздел VII допълнителни разпоредби. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 са 

посочени данни за точка на измерване, в приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 са посочени 

прогнозни месечни количества за 2021 г., техните минимални и максимални месечни 

обеми, в приложение № 3 към чл. 1, ал. 4 е посочена цена в лв./м3 за прогнозни месечни 

количества за 2021 г., в приложение № 4 към чл. 1, ал. 5 е представен чертеж/схема/детайл 

на шахта с водомерен възел, в приложение № 4а към чл. 1, ал. 5 е представен картен 

материал, а в приложение № 4б към чл. 1, ал. 5 е представена екранна снимка от интернет 

страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предвидено е и приложение № 

5, в което да бъдат посочени минимални водни количества, които ще се подават в 

хипотезата на намаляване на дебита на водоизточниците и въвеждане на режим на 

водоползване, лимити на водопотребление или ограничения във водоползването, но не е 

представено. 

Сформираната със Заповед № 3-B-7 от 19.04.2021 г., изменена и допълнена със 

Заповед № З-В-8 от 10.05.2021 г. на председателя на КЕВР работна група разгледа и 

анализира представения проект на договор за доставяне на вода между „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик (доставчик) и „Водоснабдяване, 

канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера (ползвател) и установи следното: 

С оглед осигуряване на съответствие с разпоредбите на ЗРВКУ договорите за 

доставяне на вода между ВиК оператори следва да отчитат интересите на потребителите 

по отношение на достъпността и качеството на водоснабдителните услуги, във връзка с 

изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗРВКУ, че водата за питейно-битови нужди е основна 

жизнена потребност, както и във връзка с изпълнение на целите на закона съгласно чл. 4 

от ЗРВКУ за създаване на условия за задоволяване нуждите на потребителите от вода с 

питейни качества при отдаване приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на 

населението; осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на В и К услугите; 

повишаване качеството и ефективността на предоставяните В и К услуги; намаляване 

общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи; балансиране 

интересите на В и К операторите и на потребителите; равнопоставеност между различните 
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групи потребители по отношение на качеството и цената на В и К услугите. В тази връзка 

договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 следва да осигуряват 

достъпността и качеството на водоснабдяването на потребителите на двата ВиК 

оператора. 

На следващо място договорите за доставяне на вода между ВиК оператори имат 

отношение към регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните 

услуги, по реда на глава трета от ЗРВКУ и към регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, по реда на глава четвърта от ЗРВКУ. 

Съгласно т. 10.2 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., 

приети решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на КЕВР ВиК операторите, 

които предоставят услугата доставяне вода на друг ВиК оператор, както и ВиК 

операторите, които получават такава услуга, представят договор по реда на чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Целта 

на това изискване е чрез представените договори ВиК операторите да установят и докажат 

прогнозните количества вода, които единият оператор ще предоставя на другия оператор 

за регулаторния период 2022-2026 г. и разходите за изпълнение на поетите задължения, 

съответно тези количества и разходи да залегнат в техническата и икономическата част на 

бизнес плановете на двете дружества и въз основа на тях да бъдат одобрени цените за 

регулаторния период. В тази връзка договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 4 следва да осигуряват необходимата достоверна информация за конкретните 

активи, в т.ч. водоизточници, ВиК системи и съоръжения, участващи в доставянето на 

вода от единия оператор на другия оператор, за прогнозните годишни количества 

доставяна вода и реда за евентуални корекции или изменения на тези количества в случай 

на настъпване на непредвидени събития. Също така договорите следва да предвиждат 

клаузи, които да гарантират точността на измерване и отчитане на количествата доставяна 

вода. Договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4, следва да съдържат 

ясна регламентация на задълженията и отговорностите, за да могат двете страни по 

договора да обосноват прогнозите в своите бизнес планове за регулаторния период 2022-

2026 г., както и да изпълнят задълженията си съгласно ЗРВКУ за предоставяне на  

достъпни и качествени водоснабдителни услуги на потребителите. 

 

Констатации и изводи от анализа на проекта на договор между 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и 

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на 

вода: 

 

1. ВиК системи и населени места:  

В договора не са посочени конкретните активи, в т.ч. водоизточници, ВиК системи 

и съоръжения, участващи в доставянето на вода от страна на продавача, както и не са 

посочени конкретните населени места, за чието водоснабдяване ще се използва 

закупената вода от купувача. 

Предвид гореизложеното проектът на договор не предоставя информацията, която 

е необходима за разглеждане на бизнес плановете на двете дружества за регулаторния 

период 2022-2026 г. по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗРВКУ. 

 

2. Годишни количества доставена вода: 

В приложение № 2 са регламентирани прогнозни месечни водни количества по 

месеци за 2021 г. от 0 до 10 000 м3. Не са регламентирани конкретни прогнозни водни 

количества. 
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Не са регламентирани прогнозните водни количества за следващия регулаторен 

период 2022-2026 г. 

Предвид гореизложеното проектът на договор не предоставя информацията, която 

е необходима за разглеждане на бизнес плановете на двете дружества за регулаторния 

период 2022-2026 г. по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗРВКУ. 

 

3. Измерване и отчитане на ползвани водни количества: 

В чл. 7 са уредени взаимоотношенията за отчитане и протоколиране на доставените 

водни количества. Посочен е 30-дневен срок за отчитане на водомерите в точка на 

измерване, както и е регламентиран редът за определяне на ползвани количества в случай, 

че периодът на отчитане е по-дълъг от един месец. Посочено е изискване за съставяне на 

протокол за отчет. Предвидена е възможност страните да поискат инсталиране на система 

за контрол и/или дистанционно отчитане, като заявителят следва да поеме разходите за 

това, а ответната страна няма право да откаже. 

В чл. 3 е регламентирано задължение на доставчика за изграждане, поддържане и 

ремонтиране за своя сметка на арматурно-водомерния възел и пломбиране на водомера за 

измерване на доставените водни количества. Предвидени са изисквания за съставяне на 

протокол за монтаж в присъствието на двете страни. 

В договора са уточнени точното местоположение на пункта на измерване, 

техническите параметри на измервателното устройство и неговото съответствие с 

разпоредбите на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.  

Същевременно в договора не е посочен конкретен срок, в който доставчикът 

следва да отстрани повреда на водомера, както и не е регламентирана отговорността за 

поддръжка на водомерната шахта, за да няма спор при възникване на необходимост за 

отстраняване на евентуални повреди. В чл. 6, ал. 2 е предвидено право на ползвателя да 

поиска от доставчика да извърши проверка на точността на водомерите, съгласно 

изискванията на нормативната уредба, но е регламентирано, че свързаните с 

инициираната проверка разходи, ще бъдат заплащани от ползвателя във всички случаи, а 

не само когато водомерите отговарят на метрологичните изисквания. Съгласно 

обичайната практика ползвателят не заплаща разходи, когато измервателното устройство 

не отговаря на изискванията. 

Предвид гореизложеното не може да се направи еднозначен извод за съответствие 

на проекта на договор с изискванията на ЗРВКУ за осигуряване на достъпността и 

качеството на водоснабдителните услуги. 

 

4. Изисквания в случай на спиране или намаляване на водоподаването: 

В чл. 4, ал. 2 от договора е посочено, че доставчикът има право да спира изцяло 

или частично водоподаването в предвидените в нормативната уредба и договора случаи.  

В чл. 12, ал. 2 е предвидено изискване за всяка от страните да уведоми незабавно 

другата при невъзможност за изпълнение на договорни ангажименти поради действие на 

непреодолима сила, като съгласно ал. 3 уведомлението се предоставя не по-късно от 48 

часа от деня, в който страната е узнала или е била длъжна да узнае за настъпването на 

непреодолимата сила. 

В чл. 3, ал. 5, т. 2 е предвидено изискване доставчикът да уведомява ползвателя при 

планирани прекъсвания на водоподаването съгласно сроковете уговорени в договора.   

В чл. 13, ал. 1 са предвидени възможности за доставчика за спиране напълно или 

частично водоподаването на ползвателя без предварително уведомление при възникнали 

аварии, спиране електрозахранването на помпена станция, от която се доставя вода, 

стихийни бедствия, пожари. В ал. 2 е посочено, че доставчикът ще използва всички 

налични средства за да информира ползвателя след възникване на подобно събитие и ще 

се опита да определи вероятната му продължителност. В ал. 3 са посочени възможностите, 
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при които доставчикът може да спира напълно или частично водоподаването на 

ползвателя след предварително уведомление (при планови ремонти, присъединяване на 

нови потребители, въвеждане на режим на водоснабдяване, при заявление от ползвателя), 

но не е посочен срок за предварителното уведомление.  

В чл. 14, ал. 1 са включени текстове, регламентиращи действия на доставчика при 

пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточници, а в ал. 2 са уточнени 

минималните водни количества които ще се подават в хипотезата на ал. 1 – съгласно 

Приложение № 5. Същевременно приложение № 5 не е представено към договора. 

 

5. Изисквания по отношение качеството на доставяната вода: 

В чл. 2 е посочено, че доставчикът доставя на ползвателя вода с питейни качества 

съгласно Наредба № 9. 

В чл. 3, ал. 1 са предвидени изисквания за доставчика по отношение издаването, 

поддържането и актуалното състояние на разрешителното за водовземане на 

водоизточниците на ВС „Мокрище“, чрез която подава вода на ползвателя, да заплаща 

такса водовземане, както и да уведомява ползвателя за издаденото разрешително или 

неговото допълване и актуализиране. В ал. 5 е предвидено изискване към доставчика да 

уведомява ползвателя при отклонения от допустимите изисквания за качеството на 

подаваната вода. 

Не са предвидени задължения за предприемане на определени действия в случай 

на констатирани отклонения от нормативните стандарти. 

Предвид гореизложеното проектът на договор не предоставя информацията, която 

е необходима за разглеждане на бизнес плановете на двете дружества за регулаторния 

период 2022-2026 г. по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗРВКУ. 

 

6. Изисквания по отношение на цената: 

В приложение № 3 към договора е посочена цена от 0,89 лв./куб.м, идентична с 

цената за доставка на вода на потребителите на „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, утвърдена с решение на КЕВР  № Ц-38 от 28.10.2016 г.  

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик няма утвърдена от 

Комисията цена за доставяне вода на друг ВиК оператор по реда на чл. 12, ал. 2 от 

ЗРВКУ.  

В чл. 8, ал. 1 от договора е посочено, че цената на доставяната от доставчика вода 

се определя и изменя от КЕВР съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. С оглед терминологична 

точност изразът „определя и изменя“ следва да се замени с „регулира“. В ал. 2 е посочено, 

че при промяна на цените от КЕВР, същите влизат в сила без да има необходимост от 

сключване на анекс. В ал. 3 е уредена хипотезата за фактуриране на доставените 

количества при промяна на цената (пропорционално на броя дни на действие на старата и 

нова цена). 

Проектът неоснователно ограничава възможността дружествата да приложат по-

ниска от утвърдената от КЕВР цена, което е допустимо съгласно разпоредбите на ЗРВКУ. 

Предвид гореизложеното проектът на договор не е съобразен с изискването на чл. 

12, ал. 2 от ЗРВКУ, че Комисията регулира и цените, по които В и К оператори или други 

предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни 

съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други В и К оператори, 

доколкото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик няма 

утвърдена от Комисията цена за доставяне вода на друг ВиК оператор по реда на чл. 12, 

ал. 2 от ЗРВКУ. 

 

7. Изисквания за заплащане на доставената вода: 
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В чл. 10 е записано, че възражението на ползвателя по размера на начислените 

суми, както и неполучаването на фактурите за дължимите суми, не го освобождава от 

задължението за заплащането им в определения срок. В чл. 9, ал. 2 е предвиден срок за 

заплащане на фактурата до 30 дни от датата на издаване на фактурата. Същевременно в 

чл. 7 не са предвидени срокове за изпращане на издадената фактура. 

  

8.  Отговорност при неизпълнение на задълженията по договора: 

За да може да бъде гарантирано точното изпълнение на задълженията по договора 

и с оглед предоставяне на сигурно и качествено водоснабдяване на потребителите, е 

необходимо да бъдат предвидени клаузи, които да уреждат договорната отговорност на 

всяка от страните за неизпълнение на задълженията им по договора. В чл. 11 е уредена 

единствено договорната лихва за забавено плащане на дължимата по договора сума, а чл. 

12 е уредена само хипотезата за непреодолима сила. 

 

9.         Срок на действие на договора: 

В чл. 15 е посочен срок на договора до 2030 г., т.е. същият попада изцяло в обхвата 

на следващия регулаторен период. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва И. Касчиев. Внесеният проект на договор, с искане за даване на 

становище, е между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и 

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера. Двете дружества имат 

обособени територии по смисъла на ЗВ и съгласно изискванията на чл. 21, ал. 3 от Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 5, ал. 3 от Наредба 

№ 4 от 2004 г. попада в предмета на компетентност на Комисията – даване на 

предварително становище по така представения проект на договор. Работната група е 

извършила анализ на проекта на договор по отношение на ВиК системите и населените 

места, годишните количества доставена вода, измерване и отчитане на ползвани водни 

количества, изисквания в случай на спиране или намаляване на водоподаването, по 

отношение на качеството на доставяната вода, по отношение на цената, по отношение на 

заплащането на доставената вода, отговорност при неизпълнение на задълженията по 

договора и срок на действие на договора. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и 

чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 2004 г., работната група предлага Комисията да приеме 

следните решения: 

1.   Да разгледа и да приеме настоящият доклад. 

2. Да приеме становище по проект на договор между „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и 

строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода с аргументите по-горе, за което да 

уведоми страните по договора. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 

4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 

на водоснабдителните и канализационните системи, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1.   Приема доклад относно становище по предложен с вх. № В-17-24-6 от 

26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 
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гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за 

доставяне на вода; 

2. Приема становище по проект на договор между „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и 

строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода с аргументите по-горе, за което да 

уведоми страните по договора. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В 

и К сектора.  
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно становище по предложен с вх. № В-

17-31-14 от 15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на 

вода. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпил с вх.  

№ В-17-31-14 от 15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода за 

питейно-битови, производствени и противопожарни нужди. 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) Комисията осъществява предоставените ѝ с този закон 

правомощия по повод на концесионни и други договори, а съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ 

Комисията извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и 

на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище за 

съответствието им с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията 

и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи (Наредба № 4), когато една водоснабдителна система се 

използва за предоставяне на В и К услуги в различни обособени територии, операторите 

уреждат отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Комисията за 

енергийно и водно регулиране.  

Видно от съдържанието на решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр. 7 от 26.01.2010 г.), 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. 

Габрово имат отделни обособени територии на действие, чиито териториален обхват и 

граници са посочени съответно в т. 8 и т. 12 на цитираното решение, а съгласно раздел I от 

представения за съгласуване проект, предмет на договора е възмездното доставяне, чрез 

стопанисваните, поддържани и експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново (Доставчик) водоснабдителни системи, със свои 

работна сила и други ресурси, на водни количества, необходими на „ВиК“ ООД, гр. 

Габрово (Ползвател) за предоставяне на водоснабдителни услуги на потребителите на 

обособената територия, обслужвана от него. Доставчикът доставя на ползвателя вода за 

питейно-битови, производствени и противопожарни нужди. Доставяните водни 
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количества са от помпена станция (ПС) „Маноя“ на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за община Дряново, област Габрово, обслужвана от 

„ВиК“ ООД, гр. Габрово. 

Предвид изложеното и на основание цитираните разпоредби на чл. 6, ал. 1, т. 7 и 

чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 съгласуването на представения проект 

на договор за доставяне на вода е от компетентността на КЕВР. 

Представеният проект на договор е с обем 7 (седем) страници и приложения с обем  

2 (две) страници. В него са регламентирани в раздел I предмет на договора, раздел II права 

и задължения на доставчика, раздел III права и задължения на ползвателя, раздел IV 

измерване, цени и начин на плащане, раздел V неизпълнение, раздел VI прекъсване на 

водоснабдяването, раздел VII срок на действие и прекратяване и раздел VIII 

допълнителни разпоредби.  

В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 са посочени данни за точката на измерване; в 

приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 са посочени прогнозните водни количества за доставка на 

вода на „ВиК“ ООД - гр. Габрово през регулаторен период 2022 - 2026 г. 

 

Сформираната със Заповед № 3-B-7 от 19.04.2021 г., изменена и допълнена със 

Заповед № З-В-8 от 10.05.2021 г., Заповед № З-В-13 от 09.06.2021 г. и Заповед № З-В-14 

от 24.06.2021 г. на председателя на КЕВР, работна група разгледа и анализира 

представения проект на договор за доставяне на вода между „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово и установи 

следното: 

 

С оглед осигуряване на съответствие с разпоредбите на ЗРВКУ договорите за 

доставяне на вода между ВиК оператори следва да отчитат интересите на потребителите 

по отношение на достъпността и качеството на водоснабдителните услуги, във връзка с 

изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗРВКУ, че водата за питейно-битови нужди е основна 

жизнена потребност, както и във връзка с изпълнение на целите на закона съгласно чл. 4 

от ЗРВКУ за създаване на условия за задоволяване нуждите на потребителите от вода с 

питейни качества при отдаване приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на 

населението; осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на В и К услугите; 

повишаване качеството и ефективността на предоставяните В и К услуги; намаляване 

общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи; балансиране 

интересите на В и К операторите и на потребителите; равнопоставеност между различните 

групи потребители по отношение на качеството и цената на В и К услугите. В тази връзка 

договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 следва да осигуряват 

достъпността и качеството на водоснабдяването на потребителите на двата ВиК 

оператора. 

На следващо място договорите за доставяне на вода между ВиК оператори имат 

отношение към регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните 

услуги, по реда на глава трета от ЗРВКУ и към регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги, по реда на глава четвърта от ЗРВКУ. 

Съгласно т. 10.2 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на 

водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., 

приети решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на КЕВР ВиК операторите, 

които предоставят услугата доставяне вода на друг ВиК оператор, както и ВиК 

операторите, които получават такава услуга, представят договор по реда на чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Целта 

на това изискване е чрез представените договори ВиК операторите да установят и докажат 

прогнозните количества вода, които единият оператор ще предоставя на другия оператор 

за регулаторния период 2022-2026 г. и разходите за изпълнение на поетите задължения, 
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съответно тези количества и разходи да залегнат в техническата и икономическата част на 

бизнес плановете на двете дружества и въз основа на тях да бъдат одобрени цените за 

регулаторния период. В тази връзка договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 4 следва да осигуряват необходимата достоверна информация за конкретните 

активи, в т.ч. водоизточници, ВиК системи и съоръжения, участващи в доставянето на 

вода от единия оператор на другия оператор, за прогнозните годишни количества 

доставяна вода и реда за евентуални корекции или изменения на тези количества в случай 

на настъпване на непредвидени събития. Също така договорите следва да предвиждат 

клаузи, които да гарантират точността на измерване и отчитане на количествата доставяна 

вода. Договорите, сключени по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4, следва да съдържат 

ясна регламентация на задълженията и отговорностите, за да могат двете страни по 

договора да обосноват прогнозите в своите бизнес планове за регулаторния период 2022-

2026 г., както и да изпълнят задълженията си съгласно ЗРВКУ за предоставяне на 

достъпни и качествени водоснабдителни услуги на потребителите. 

 

Констатации и изводи от анализа на проекта на договор между 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, 

гр. Габрово за доставяне на вода: 

 

1. ВиК системи и населени места:  

В договора не са посочени конкретните активи, в т.ч. водоизточници, ВиК системи 

и съоръжения, участващи в доставянето на вода от страна на доставчика, както и не са 

посочени конкретните населени места от община Дряново, за чието водоснабдяване ще се 

използва закупената вода от ползвателя.  

Предвид гореизложеното проектът на договор не предоставя информацията, която 

е необходима за разглеждане на бизнес плановете на двете дружества за регулаторния 

период 2022-2026 г. по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗРВКУ. 

 

2. Годишни количества доставена вода: 

В приложение № 2 са регламентирани конкретни прогнозни водни количества за 

следващия регулаторен период 2022-2026 г. от ПС „Маноя“ за община Дряново, област 

Габрово по години. 

Предвид гореизложеното проектът на договор предоставя информацията, която е 

необходима за разглеждане на бизнес плановете на двете дружества за регулаторния 

период 2022-2026 г. по реда на чл. 10 и чл. 11 от ЗРВКУ. 

 

3. Измерване и отчитане на ползвани водни количества: 

В чл. 7 са уредени взаимоотношенията за отчитане и протоколиране на доставените 

водни количества. Посочен е срок до 30-то число на месеца за отчитане на водомерите в 

точката на измерване. Посочено е изискване за съставяне на протокол за отчет. 

Предвидена е възможност страните да поискат инсталиране на система за контрол и/или 

дистанционно отчитане, като заявителят следва да поеме разходите за това, а другата 

страна няма право да откаже. 

В чл. 3, ал. 3 е регламентирано задължение на доставчика за изграждане, 

поддържане и ремонтиране за своя сметка на арматурно-водомерния възел и пломбиране 

на водомера за измерване на доставените водни количества. Предвидени са изисквания за 

съставяне на протокол за монтаж в присъствието на двете страни. 

В Приложение №1 към договора е уточнено местоположението на пункта на 

измерване, техническите параметри на измервателното устройство, но липсва 

приложение с чертеж/схема/детайл на водомерен възел.    
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В договора не е посочено изискване за съответствие на измервателното 

устройство с разпоредбите на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба 

към него при първоначалния монтаж и при последващите проверки. Не е посочен 

конкретен срок, в който доставчикът следва да отстрани повреда на водомера. В чл. 6, ал. 

2 е предвидено право на ползвателя да поиска от доставчика да извърши проверка на 

точността на водомерите, съгласно изискванията на нормативната уредба, но е 

регламентирано, че свързаните с инициираната проверка разходи, ще бъдат заплащани от 

ползвателя във всички случаи, а не само когато водомерите отговарят на метрологичните 

изисквания. Съгласно обичайната практика ползвателят не заплаща разходи, когато 

измервателното устройство не отговаря на изискванията. 

 Предвид гореизложеното не може да се направи еднозначен извод за съответствие 

на проекта на договор с изискванията на ЗРВКУ за осигуряване на достъпността и 

качеството на водоснабдителните услуги. 

 

4. Изисквания в случай на спиране или намаляване на водоподаването: 

В чл. 4, ал. 2 от договора е посочено, че доставчикът има право да спира изцяло 

или частично водоподаването в предвидените в нормативната уредба и договора случаи. В 

чл. 3, ал. 5 е предвидено задължение за доставчика да уведомява ползвателя за всички 

настъпили промени, свързани с изпълнението на предмета на договора. В чл. 11, ал. 2 е 

предвидено изискване всяка от страните да уведоми незабавно другата при невъзможност 

за изпълнение на договорни ангажименти поради действие на непреодолима сила, като са 

посочени подробни изисквания по отношение на уведомленията. 

В чл. 3, ал. 5, т. 2 е предвидено изискване доставчикът да уведомява ползвателя при 

планирани прекъсвания на водоподаването съгласно сроковете уговорени в договора.  

В чл. 12, ал. 1 са предвидени възможности за доставчика за спиране напълно или 

частично водоподаването на ползвателя без предварително уведомяване при възникнали 

аварии, спиране електрозахранването на помпена станция, от която се доставя вода, 

стихийни бедствия, пожари. В ал. 2 е посочено, че незабавно след възникване на подобно 

събитие доставчикът ще използва всички налични средства, за да информира ползвателя 

за събитието и да определи вероятната му продължителност.  

В чл. 12, ал. 3 са посочени възможностите, при които доставчикът може да спира 

напълно или частично водоподаването на ползвателя след предварително уведомление от 

най-малко 72 часа (при планови ремонти, при заявление от ползвателя).  

Не са регламентирани минимални водни количества, които ще се подават към 

ползвателя при ограничения на водоподаването, включително при силно намаляване на 

дебита на водоизточника. 

Предвид гореизложеното проектът на договор съдържа разпоредби, създаващи 

условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на В и К услугите, нo 

следва да се отбележи, че не са посочени минимални количества, които ще се подават към 

ползвателя при ограничения на водоподаването. 

 

5. Изисквания по отношение качеството на доставяната вода: 

В чл. 2 е посочено, че доставчикът доставя на ползвателя вода за питейно-битови, 

производствени и противопожарни нужди, с качество, отговарящо на действащите в 

страната стандарти и норми. 

В чл. 3, ал. 1 са предвидени изисквания за доставчика по отношение издаването, 

поддържането и актуалното състояние на разрешителното за водовземане на 

водоизточника до водоснабдителната система, чрез която доставя вода на ползвателя и 

задължението на доставчика да заплаща такса водовземане.   

В чл. 3, ал. 5 е предвидено изискване към доставчика да уведомява ползвателя при 

отклонения от допустимите изисквания за качеството на подаваната вода.  
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Не е предвидено задължение за доставчика да уведомява ползвателя за издаденото 

разрешително или неговото допълване и актуализиране. 

Не са предвидени задължения за предприемане на определени действия в случай 

на констатирани отклонения от нормативните стандарти за качеството на подаваната вода. 

Предвид гореизложеното не може да се направи еднозначен извод за съответствие 

на проекта на договор с изискванията на ЗРВКУ за осигуряване на достъпността и 

качеството на водоснабдителните услуги. 

 

6. Изисквания по отношение на цената: 

В чл. 8, ал. 1 от договора е посочено, че цената на доставяната от доставчика вода 

се определя и изменя от КЕВР съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. С оглед терминологична 

точност изразът „определя и изменя“ следва да се замени с „регулира“. В ал. 2 е посочено, 

че при промяна на цените от КЕВР, същите влизат в сила без да има необходимост от 

сключване на анекс като доставчикът е длъжен да изпрати уведомление до ползвателя за 

новата цена, като прилага решението на КЕВР за промяна в цената. В ал. 3 е уредена 

хипотезата за фактуриране на доставените количества при промяна на цената 

(пропорционално на броя дни на действие на старата и нова цена). 

Проектът неоснователно ограничава възможността дружествата да приложат по-

ниска от утвърдената от КЕВР цена, което е допустимо съгласно разпоредбите на ЗРВКУ. 

 

7. Изисквания за заплащане на доставената вода: 

В чл. 10 е записано, че възражението на ползвателя по размера на начислените 

суми, както и неполучаването на фактурите за дължими суми, не го освобождава от 

задължението за заплащането им в определения срок. В чл. 9, ал. 2 е предвиден срок за 

заплащане до 30 дни от датата на издаване на фактурата. Същевременно в чл. 9 не са 

предвидени срокове за издаване, уведомяване и изпращане на издадената фактура.  

  

8.  Отговорност при неизпълнение на задълженията по договора: 

За да може да бъде гарантирано точното изпълнение на задълженията по договора 

и с оглед предоставяне на сигурно и качествено водоснабдяване на потребителите, е 

необходимо да бъдат предвидени клаузи, които да уреждат договорната отговорност на 

всяка от страните за неизпълнение на задълженията им по договора. В чл. 11 е уредена 

само хипотезата за непреодолима сила.  

 

9.         Срок на действие на договора: 

В чл. 14 е посочен срок на договора от 01.01.2022 г. до 31.12.2026 г., т.е. същият 

попада изцяло в обхвата на следващия регулаторен период. 

Допусната е очевидна техническа грешка, като в номерацията на договора е 

пропуснат чл. 13. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва И. Касчиев. И двете дружества, които са страни по проекта на договор,  

имат обособени територии по смисъла на ЗВ и по реда на разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 4 от 2004 г. попада в предмета на компетентност на Комисията – даване на 

становище по така представения проект на договор. Работната група е извършила анализ 

по отношение на следните точки: ВиК системите и населените места, количества 

доставена вода, измерване и отчитане на ползвани водни количества, изисквания в случай 

на спиране или намаляване на водоподаването, изисквания по отношение на качеството на 

доставяната вода, по отношение на цената, заплащане на доставената вода, отговорност 

при неизпълнение на задълженията по договора и срок на действие на договора. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ и 

чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 2004 г., работната група предлага Комисията да приеме 

следните решения: 

1.  Да разгледа и да приеме настоящия доклад. 

2. Да приеме становище по проект на договор между „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне 

на вода с аргументите по-горе, за което да уведоми страните по договора. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение, прочетен от И. Касчиев. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 3 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 

4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 

на водоснабдителните и канализационните системи, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема доклад относно становище по предложен с вх. № В-17-31-14 от 

15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода и проект на 

становище; 

2. Приема становище по проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода с 

аргументите по-горе, за което да уведоми страните по договора. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В 

и К сектора.  

 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно извънредна проверка на „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД, в изпълнение на Заповед № З-Е-90/22.04.2021 г.  

 

В изпълнение на Ваша Заповед № З-Е-90/22.04.2021 г. и на основание чл. 21,  

ал. 1, т. 44, чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 76, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 77, ал. 2, т. 1, чл. 78, и чл. 80 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията 

за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с постъпила от 

Министерство на енергетиката преписка (МЕ) с вх. № Е-03-17-15 от 15.04.2021 г., относно 

жалби на Д. Ш. с адрес: ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, срещу „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД, беше извършена извънредна проверка по документи на дружеството. 

Предмет на проверката е изпълнение на разпоредбите по т. 5.2. „Отношения с 

клиентите на топлинна енергия“ от Лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за пренос на 

топлинна енергия, последно изменена с Решение № И1-Л-040 от 05.03.2020 г. на КЕВР, 

които имат отношение към жалбите и исканията на Д. Ш. 
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Преписката е препратена по компетентност от МЕ до Комисията, на основание чл. 

75, ал. 2 и чл. 76 от ЗЕ. В придружителното писмо МЕ е уведомило Комисията, че при 

извършената от ведомството проверка по жалбата на Д. Ш., не са установени нарушения 

на нормативни разпоредби, контролът по прилагането на които е в правомощията му, 

спазени са разпоредби на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Закона 

за устройство на територията (ЗУТ). В писмото се съдържа текст, който препраща към 

изпълнение на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от 

„Веолия Енерджди Варна“ ЕАД (Общите условия, ОУ). 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА  

 

С писмо изх. № Е-94-00-50 от 08.04.2021 г. и вх. № Е-03-17-15 от 15.04.2021 г. 

МЕ е изпратило на КЕВР по компетентност преписка, във връзка с жалби на Д. Ш. 

срещу „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. Предоставената преписка съдържа следните 

документи: 

1. Оферта за изграждане на централна отоплителна инсталация от хоризонтален 

тип, изготвена от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с рег. № 275/11.06.2020 г., до 

домоуправителя, с копие до собствениците на имоти в сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. 

„ХХХХ“, бл. Х, вх. Х и вх. Х, с приложен проект на договор за изграждане на 

хоризонтална вътрешно-отоплителна инсталация. 

2. Протокол № 1 от Общо събрание на етажните собственици на жилищна сграда с 

адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, проведено на 11.06.2020 г. от 19:00 часа. 

3. Писмо от Община Варна, дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ с рег. № СИГ20005014ВН_003ВН от 26.11.2020 г., в отговор на сигнал 

на Д. Ш. относно монтаж на отоплителна инсталация. С писмото, адресирано до 

жалбоподателката, до кмета на район „Младост“, гр. Варна и до „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД страните се уведомяват за издадено Разрешение за строеж от Главен архитект на 

Община Варна с № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г. за обект „Монтаж на отоплителна инсталация, 

разположена във вх. 1, в сграда с идентификатор ХХХХ.ХХХХ.ХХ.ХХ по КК и КР на гр. 

Варна, с административен адрес гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х. Във връзка с 

възражението на жалбоподателката за премахването на вертикалните щрангове, жалбата е 

изпратена по компетентност до кмета на район „Младост“, гр. Варна.  

4. Писмо от Община Варна, район „Младост“, дирекция „Инженерна 

инфраструктура и социални дейности“ с рег. № СИГ20005074МЛ_001МЛ от 01.12.2020 г., 

с което се информира Д. Ш. за резултатите от извършена на 31.11.2020 г. в 14:30 часа 

проверка на адрес гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х. Жалбоподателката е уведомена, 

че предметът на жалбата ѝ е от компетентността на етажната собственост. 

5. Писмо от Община Варна, дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ с рег. № СИГ20005014ВН_006ВН от 03.12.2020 г. до Д. Ш., към което са 

приложени и предоставени на Д. Ш. следните документи: 

5.1. Протокол за проведено Общо събрание на етажните собственици на жилищна 

сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, проведено на 11.06.2020 г. от 19:00 

часа; 

5.2. Декларация от К. Д. Г. 

6. Жалба от Д. Ш. до „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с рег. № 45767 от 27.11.2020 г., 

с искане за неустойка за недоставена топлинна енергия, съгласно чл. 39, ал. 1 от ОУ. 

7. Отговор от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД до Д. Ш., с копие до инж. ХХХХХ 

ХХХХХХХ, директор на дирекция „ИИБ“, Община Варна. Отговорът съдържа мотиви за 

отказа на дружеството за изплащане на неустойка на жалбоподателката, на основание  

чл. 39, ал. 1 от ОУ. 
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8. Сигнал/Жалба от Д. Ш. до МЕ с рег. № Е-94-00-50 от 27.01.2021 г. относно 

неправомерни действия от страна на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД при изграждане на 

хоризонтални отоплителни системи в сгради в режим на етажна собственост (СЕС).  

9. Кореспонденция по електронната поща между г-н ХХХХХХХХ ХХХХХХ, 

генерален директор на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и г-н ХХХХ ХХХХХХХ, директор 

на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ в 

МЕ в периода от 01.02.2021 г. до 12.02.2021 г.  

10. Заявление от Д. Ш. до генералния директор на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, 

без дата, подпис и печат. Заявлението е във връзка с обработването и съхранението на 

лични данни от дружеството. 

11. Фактура № 1003776806 от 31.12.2020 г., издадена от „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД на Д. Ш. за топлоснабден имот с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, ап. Х. 

12. Отговор от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с рег. № 49166 от 22.02.2021 г. до Д. 

Ш., гр. гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, ап. Х, в който се съдържа разяснение 

относно задължение на клиентите за заплащане на дължимите суми за услугата „дялово 

разпределение на топлинната енергия“ и фактура № 1003794081 от 29.01.2021 г. 

13. Кореспонденция по електронната поща между Д. Ш. и инспектората на МЕ от 

25.02.2021 г., без регистрационен номер, във връзка с искания до „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД за предоставяне на документация за изграждане на хоризонтална 

отоплителна система в сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х. 

14. Жалба/искане от Д. Ш. до „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с  

рег. № 52582 от 25.02.2021 г., за предоставяне на документация както следва: 

14.1. Протокол № 1 за проведено Общо събрание на етажните собственици на 

жилищна сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, проведено на 11.06.2020 г. 

от 19:00 часа; 

14.2. Договор за присъединяване по чл. 138, ал.1 от ЗЕ; 

14.3. Писмено искане и съгласие на собствениците по чл.133, ал. 2 от ЗЕ; 

14.4. Договор писмен по чл. 140, ал. 5 от ЗЕ; 

14.5. Писмено уведомление по чл. 139б, ал. 3 от ЗЕ; 

14.6. Писмен договор по чл. 149а и чл. 149б от ЗЕ . 

15. Заявление от Д. Ш. до генералния директор на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с 

рег. № 525814 от 25.02.2021 г., относно обработването и съхранението на лични данни от 

дружеството. 

16. Кореспонденция по електронната поща между инспектората на МЕ и Д. Ш. от 

25.02.2021 г., във връзка с насочване на предоставени данни към ресорната дирекция на 

ведомството. 

17. Писмо на МЕ, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при 

кризисни ситуации“ с изх. № Е-94-00-50 от 08.04.2021 г. до Д. Ш., в отговор на жалба с  

вх. № Е-94-00-50/27.01.2021 г.  

18. Снимков материал – 4 бр., включително съобщение на „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД, с което дружеството информира клиентите, че изграждането на хоризонталната 

отоплителна инсталация ще започне на 02.11.2020 г. В съобщението клиентите се 

уведомяват, че след изграждането на новата инсталация, старата вертикална инсталация 

няма да е в експлоатация.  

19. Писмо на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с изх. № 53157/15.03.2021 г., в отговор 

на писмо на МЕ за предоставяне на информация . 

 

В хода на преписката с МЕ „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е предоставило 

следните данни, документи и становища: 

1. С писмо изх. № 50330/12.02.2021 г. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД изяснява 

фактите и обстоятелствата относно присъединяването към топлопреносната мрежа на 
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сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х. Представени са данни за енергийната 

ефективност на мерките, които дружеството предлага, включително следните документи: 

1.1. Приемо-предавателен протокол № 77 от 10.12.2020 г. между представител на 

етажната собственост с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х и Х, и „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД; 

1.2. Разрешение за строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г., издадено от Гл. архитект на гр. 

Варна; 

1.3. Протокол № 1 за проведено Общо събрание на етажните собственици на 

жилищна сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, проведено на 11.06.2020 г. 

от 19:00 часа; 

1.4. Протокол от 03.06.2020 г. за поставена покана на основание чл. 13, ал. 1 от 

ЗУЕС; 

1.5. Протокол от 18.06.2020 г. за поставена покана на основание чл. 13, ал. 1 от 

ЗУЕС. 

2. С писмо изх. № 50157/15.03.2021 г. дружеството представя изисканите от МЕ 

данни и документи както следва: 

2.1. Списък на титулярите на партиди с топлоснабдени имоти с адрес: гр. ХХХХ, 

ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х и вх.Х; 

2.2. Справка за имотите използвали отопление през отоплителен период 2018 г. -

2019 г. и през отоплителен период 2019 г.-2020 г.; 

2.3. Документация по част ОВК (2 стр.); 

2.4. Общи условия на договорите между „Топлофикация - Варна“ ЕАД и търговец 

за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между 

потребителите в сграда - етажна собственост. 

 

В писмото с вх. № Е-03-17-15 от 15.04.2021 г. МЕ уведомява Комисията, че при 

извършената от ведомството проверка по случая „не са установени нарушения, които 

касаят прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване 

на топлоснабдяването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия“. В 

становището на МЕ се посочва, че „не са спазени разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от 

Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Веолия 

Енержди Варна ЕАД“, поради което препраща преписката по компетентност на КЕВР. 

 

II. ИЗИСКАНИ ОТ КЕВР И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ 

ВАРНА“ ЕАД ДАННИ, ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ  

 

С писмо изх. № Е-03-17-15 от 12.05.2021 г. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е 

уведомено за обхвата и срока на проверката, за документите, справките и 

информацията, които дружеството следва да предостави на Комисията, 

включително: 

 

1. Становище по всички повдигнати в жалбите въпроси. 

2. Данни за броя на входовете и броя на клиентите от сградата-етажна собственост, 

на които вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ, инсталацията) и инсталацията за 

битово - горещо водоснабдяване (БГВ) са присъединени към абонатната станция. 

3. Хронология на предприетите от дружеството предварителни и последващи 

действия, свързани с промяната на вътрешната отоплителна инсталация в СЕС, 

включително: 

3.1. Уведомяване/кореспонденция между дружеството и клиентите в СЕС – 

заверени копия на съответните документи; 

3.2. Протоколи с решения от Общото събрание на СЕС за промяна на вътрешната 

отоплителна инсталация и за избор на лице по чл. 139а от Закона за енергетиката; 
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3.3. Разрешения за строеж, издадени за присъединените към абонатната станция 

входове; 

3.4. Брой на подписаните с клиентите от СЕС договори за възлагане изпълнението 

на проекта за промяна на инсталацията; 

3.5. Приложен подход към собствениците в СЕС, които не са подкрепили проекта, 

включително как е осигурена доставката на топлинна енергия за БГВ и за отопление; 

3.6. Жалби и кореспонденция с други клиенти от коментираната СЕС, които не са 

подкрепили решението на Общото събрание на СЕС за промяна на вътрешната 

отоплителна инсталация.  

 

С писмо изх. № 56507 от 21.05.2021 г. и вх. № Е-03-17-15 от 25.05.2021 г. 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е предоставило изисканата информация, както 

следва: 

По т. 1. от писмото дружеството е предоставило становище относно изложените в 

жалбите на Д. Ш. възражение и искания. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД определя 

възраженията на жалбоподателката като неоснователни, излагайки следните мотиви: 

1.1. След многократни запитвания, отправени към „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД от 

клиенти на дружеството с имоти в сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, във 

връзка със задължения на дружеството да предприема мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на лицензионната си територия – гр. Варна, представители на 

дружеството са присъствали на множество Общи събрания на СЕС. На тези събрания са 

разяснявани възможностите за намаляване и оптимизиране на разхода на топлинна 

енергия в съответната сграда. През м. юни 2020 г. служители на „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД са предоставили на собствениците на имоти в коментираната СЕС оферта за 

изграждане на хоризонтална отоплителна инсталация, заедно с проект за договаряне за 

еднократно или разсрочено заплащане на цената на хоризонталната инсталация. 

Енергийната ефективност на мерките, предлагани от дружеството намират 

основание в ЗЕ, Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Наредба № Е-РД-04-3 от 

4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им 

(Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.). 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. допустимите мерки за 

осъществяване на енергийни спестявания при крайното потребление на енергия са мерки 

за повишаване на енергийната ефективност, които водят до проверимо, измеримо или 

оценимо повишаване на енергийната ефективност при крайните клиенти на енергия. В чл. 

2, ал. 1, т. 1 от същата наредба се постановява, че допустимите мерки за реализиране на 

енергийни спестявания трябва да водят до спестяване на енергия в крайното потребление. 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. съдържа списък 

от допустими мерки за реализиране на енергийни спестявания, срокове, измервания, 

информационни кампании. 

Дружеството декларира, че информационните кампании на „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД в СЕС с коментирания адрес, са в съответствие с хоризонталните мерки, 

изложени в т. 30 и т. 71 от Приложение № 1 по чл. 3, ал. 1 на Наредба № Е-РД-04-3 от 

4.05.2016 г. Мерките, които енергийното дружество следва да осъществява са насочени 

към спестяване на топлинна енергия, включително поведение, водещо до пестене на 

топлинна енергия – регулиране на отоплението и информационни кампании, които 

насърчават повишаването на енергийната ефективност и мерките за повишаването на 

енергийната ефективност; 

1.2. В чл. 140, ал. 3 от ЗЕ изрично е посочено, че сградните инсталации за 

отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. Предназначението на 

сградната инсталация е да отоплява вътрешната част на сградата - етажна собственост, 
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като посредством щранговете топлинната енергия достига до индивидуалните имоти на 

клиентите. По този начин инсталацията отдава топлинна енергия в сградата чрез 

затопляне на стените, подовете и др. и повишава температурата в цялата сграда. Общите 

части не могат да бъдат отделени от сградата по начин, по който да задоволяват нуждите 

само на собственици и титуляри на вещни права от вх. 1 на бл.7. Общите части в сграда - 

етажна собственост не може да се делят (чл. 38, ал. 3 от Закона за собствеността) и всеки 

собственик участва в ползите и тежестите на общата вещ, съразмерно с частта си. Общата 

вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, а изборът на лице, 

регистрирано по чл.139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение се 

извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от 

собствеността в СЕС. Сградната инсталация е обща част по предназначение, от която 

никой не може да се откаже. В този смисъл е и Решение №5/2010 г. на конституционния 

съд на Република България; 

1.3. На 20.10.2020 г. във „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е постъпил протокол от 

Общото събрание на СЕС, проведено на 11.06.2020 г., от който е видно, че етажната 

собственост на вх. 1 на коментираната сграда е избрала за управител К. Д. Г. По т. 3 от 

протокола, етажната собственост е взела решение в сградата да се монтира централна 

отоплителна инсталация от хоризонтален тип, като общите тръби на инсталацията да 

бъдат разположени в стълбищните клетки на сградата. Съгласно офертата на дружеството, 

монтажът на инсталацията следва да започне до един месец след получаване на 

разрешение за строеж. В т. 3.1. Общото събрание е взело решение проектът за изграждане 

на хоризонталната отоплителна инсталация от абонатната станция до апартаментните 

топломери да се възложи на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. В т. 3.3 етажните собственици 

са гласували етажната собственост да получи разрешение за строеж от Община Варна. 

Видно от т. 5. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е избрано за лице, което да извършва 

дяловото разпределение на топлинната енергия в сградата. Решенията съгласно протокола 

от Общото събрание са приети от 80% идеални части от общите части на сградата, което 

съответства на изискванията на чл. 64 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за 

топлоснабдяването (Наредба за топлоснабдяването) и на чл. 16 и чл. 17, ал. 2, т. 5 от 

ЗУЕС. 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, в съответствие със Закона за собствеността и  

чл. 140, ал. 3 от ЗЕ е длъжно да се съобрази с волята на етажните собственици от двата 

входа на бл. Х, за което етажните собственици са уведомили дружеството по реда на  

чл. 139б, ал. 3 от ЗЕ. Трайна е съдебната практика на върховните съдилища в Република 

България, че етажен собственик (в настоящия случай жалбоподателката) е обвързан с 

решенията, взети от Общото събрание. Още повече, че решението на Общото събрание на 

етажната собственост не е оспорено по реда на чл. 40 от ЗУЕС пред Районен съд  

гр. Варна, с които се е валидирало и задължава всеки един етажен собственик; 

1.4. При посещение на 01.10.2020 г. от технически екип на „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД, с цел подготовка за стартиране на отоплителния сезон, е установено, че 

инсталацията не е подготвена за пуск от отговорника на абонатната станция (не е била 

запълнена с топлоносител и обезвъздушена). При контакт с отговорното лице от СЕС за 

установяване на причините се констатира, че част от клиентите в етажната собственост на 

вх. 1 и вх. 2, в очакване изграждането на новата ВОИ, са отрязали части от старата 

вертикална ВОИ. Това обстоятелство възпрепятства отговорника за абонатната станция от 

СЕС да изпълни задълженията си и респективно на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД да 

приведе абонатната станция в режим на отопление, поради риск от наводнение на 

имотите. Поради тази причина, топлинна енергия за отопление не е подадена в сградата в 

началота на отоплителния период на 01.10.2020 г., а на 03.12.2020 г., след въвеждане в 

експлоатация на новоизградената инсталация.  

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е декларирало, че дружеството е било в готовност да 

спази нормативно установения срок за начало на отоплителния период за бл. Х и по 
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старата ВОИ, в случай, че същата е била в изправност. Дружеството подчертава, че 

закъснението е довело до финансови загуби от недоставена топлинна енергия за отопление 

на бл. Х за периода от 01.10.2020 г. до 03.12.2020 г.; 

1.5. След влизане в сила на 17.11.2020 г. на Разрешение за строеж № 

ХХХ/ХХ/27.10.2020 г. (копие от което етажната собственост е входирала във „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД), дружеството изгражда хоризонталната инсталация до 

апартаментните топломери на етажните собственици, които са пожелали имотите им да 

бъдат присъединени към новата инсталация за отопление и са извършили необходимите 

монтажни работи вътре в апартаментите си (по аргумент на т. 3.2. от протокола от Общото 

събрание). Преди 17.11.2020 г., датата на която разрешението за строеж е влязло в сила, 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД нито лично, нито чрез трето лице е извършвало каквито и 

да било строително-монтажни работи (СМР) във вх. Х на бл. Х, ж.к. „ХХХХ“, гр. ХХХХ. 

С оглед на гореизложеното, твърденията на жалбоподателката, че енергийното 

дружество е извършвало незаконни СМР в етажната собственост, изложени в 

сигнал/жалба до МЕ, в последствие препратена за отговор по компетентност до „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД, са неоснователни; 

1.6. На 10.12.2020 г. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е изградило във вх. Х на бл. Х 

хоризонталната инсталация, към която са присъединени 13 бр. апартамента/клиенти 

(видно от Приемо-предавателен протокол от 10.12.2020 г.). Това са клиентите, които 

съобразно решението на Общото събрание на СЕС са изпълнили решението за изграждане 

на хоризонтална отоплителна инсталация и са извършили монтажните работи вътре в 

апартаментите си. Поради това, че жалбоподателката не е изпълнила решението на СЕС от 

Общото събрание, проведена но 11.06.2020 г., нито е предприела необходимите монтажни 

работи в имота си за да бъде топлоснабдена от хоризонталната отоплителна инсталация, 

не получава топлинна енергия за отопление, а само топлинна енергия за битова гореща 

вода. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е изпълнило задължението си по чл. 4, ал. 1 от 

Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и доставя в абонатната 

станция на сградата с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, топлинна енергия в 

съответствие с топлинните товари. Това обстоятелство се потвърждава от факта, че 

целогодишно в сградата се подава топлинна енергия за подгряване на вода за битови 

нужди; 

1.7. След реконструкцията на инсталацията не всички клиенти са пожелали да 

свържат отоплителните тела в имотите си към новоизградената хоризонтална отоплителна 

инсталация, поради което по причини, независещи от дружеството, до тези имоти не 

достига топлинна енергия за отопление. Отоплителните тела, които са останали свързани 

към старата, вертикална отоплителна инсталация не се топлоснабдяват, поради 

изрязването от етажните собственици на части от старата инсталация; 

1.8. Отоплителната инсталация на двата входа е обща, присъединена към една 

абонатна станция, с един уред за търговско плащане и едно допълване. 

Обезвъздушителните линии са две отделни за всеки вход, а обезвъздушаването се 

осъществява едновременно за двата входа. 

 

По т. 2. от писмото „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е предоставило справка за 

имотите, които са ползвали отопление през отоплителен период 2018 г. - 2019 г. и през 

отоплителен период 2019 г. - 2020 г. Предоставени са данни за енергията, ползвана от 

клиентите, които не са били присъединени към новоизградената хоризонтална вътрешна 

отоплителна инсталация.  

 

От справката е видно, че след реконструкцията към новата ВОИ клиентите с имоти, 

в които са инсталирани отоплителни тела са се увеличили с един. В допълнение, 

благодарение на хоризонталната сградна отоплителна инсталация, топлинната енергия, 

отдадена от сградната инсталация за периода декември 2020 г. до февруари 2021 г. е 
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намалена 6.58 пъти спрямо същия период на миналата година, когато инсталацията е била 

вертикална. Разходът на топлинна енергия за общи части при вертикална сградна 

отоплителна инсталация за периода от декември 2019 г. до февруари 2020 г. е 40.93 MWh, 

докато разходът на топлинна енергия от общи части на новоизградената хоризонтална 

сградна инсталация за периода от м. декември 2020 г. до м. февруари 2021 г. е 7.58 MWh.  

Енергията, отдадена от сградната инсталация през отоплителен период 2019 г. - 

2020 г. е 73.305 MWh, а при топлоснабдяване с хоризонтална сградна инсталация е 

отдадена топлинна енергия от 11.575 MWh , което е намаление с 6.33 пъти. 

 

Данните са представени в Табл. № 1 по-долу. 

 
Табл. № 1 

№ 

партида 

№ 

ап. 

Присъе-

динени 

към 

новоиз-

градена-

та 

инстал. 

Присъе-

динени 

към 

инстал. за 

битово-

гореща 

вода 

Енергия 

сградна 

инсталация, 

MWh 

11.2018 г. -

04.2019 г. 

Енергия от 

радиатори, 

MWh 

11.2018 г. -

04.2019 г. 

Енергия 

сградна 

инсталация, 

MWh 

11.2019 г. -

04.2020 г. 

Енергия от 

радиатори,  

MWh 

11.2019 г. -

04.2020 г. 

Енергия 

сградна 

инсталация, 

MWh 

12.2020 г. -

04.2021 г. 

Енергия от 

радиатори, 

MWh 

12.2020 г. -

04.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ХХХХХ Х Да Да 3,069077581 5,506881893 2,558225311 4,625281699 0,403976031 10,0749998 

ХХХХХ Х Не Да 2,501442522 5,221574783 2,085073907 5,300184354 0,329259453 0 

ХХХХХ Х Да Да 2,491821587 8,248246431 2,077054363 5,40376927 0,327993076 3,21300006 

ХХХХХ Х Да Да 1,568212032 2,952703208 1,307180952 2,480003029 0,206420353 5,26000023 

ХХХХХ Х Да Да 2,049258679 6,223923922 1,708156697 5,227531865 0,269739477 3,02200007 

ХХХХХ Х Не Да 2,491821587 5,922011495 2,077054363 5,508941881 0,327993076 0 

ХХХХХ Х Не Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ Х Да Да 2,049258679 4,110537231 1,708156697 3,615611799 0,269739477 6,62699986 

ХХХХХ Х Не Да 2,491821587 2,898358911 2,077054363 2,434358791 0,327993076 0 

ХХХХХ ХХ Не Да 1,568212032 2,792689592 1,307180952 2,345606118 0,206420353 0 

ХХХХХ ХХ Не Да 2,049258679 0 1,708156697 0 0,269739477 0 

ХХХХХ ХХ Не Да 2,491821587 4,9966501 2,077054363 5,049200393 0,327993076 0 

ХХХХХ ХХ Не Да 1,568212032 3,695407629 1,307180952 3,103807442 0,206420353 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,049258679 6,981723964 1,708156697 5,864015311 0,269739477 4,77799988 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,491821587 3,139888763 2,077054363 2,637221981 0,327993076 2,15799996 

ХХХХХ ХХ Не Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,049258679 3,091582835 1,708156697 2,596649356 0,269739477 1,80400002 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,491821587 8,298061967 2,077054363 6,969619662 0,327993076 4,15100002 

ХХХХХ ХХ Да Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,049258679 1,118585408 1,708156697 1,13559979 0,269739477 3,46799994 

ХХХХХ ХХ Да Да 0,711949058 9,283805966 0,593444129 8,289701477 0,09371231 5,65100004 

ХХХХХ ХХ Да Да 0,448060594 5,472162068 0,373480273 4,724649228 0,058977245 8,45300007 

ХХХХХ ХХ Не Да 0,585502502 0 0,488044778 1,1864236 0,077068424 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 3,069077581 0 2,558225311 0 0,403976031 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,501442522 4,933248401 2,085073907 4,161058098 0,329259453 5,04099989 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,491821587 7,464783847 2,077054363 6,32466881 0,327993076 4,82499981 

ХХХХХ ХХ Да Да 1,568212032 1,953373134 1,307180952 1,640656363 0,206420353 0 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,049258679 0 1,708156697 0 0,269739477 0 
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Продължение на Табл. № 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ХХХХХ ХХ Да Да 2,491821587 12,56042826 2,077054363 6,712198287 0,327993076 5,29199976 

ХХХХХ ХХ Не Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,049258679 0 1,708156697 0 0,269739477 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,491821587 0 2,077054363 0 0,327993076 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 1,568212032 1,859780282 1,307180952 2,475483239 0,206420353 1,56700003 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,049258679 6,974176168 1,708156697 5,011799797 0,269739477 3,88800001 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,491821587 1,94733493 2,077054363 1,635584779 0,327993076 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,049258679 0 1,708156697 0 0,269739477 4,67500019 

ХХХХХ 
ХХ 

Не Да 2,491821587 0 2,077054363 1,690653592 0,327993076 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 2,44400001 

ХХХХХ 
ХХ 

Не Да 2,049258679 0 1,708156697 0 0,269739477 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,491821587 4,339990675 2,077054363 3,645198688 0,327993076 4,00899982 

ХХХХХ 
ХХ 

Не Да 1,568212032 0 1,307180952 0 0,206420353 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 2,049258679 7,304435134 1,708156697 1,753270447 0,269739477 3,74300003 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 0,711949058 3,308959812 0,593444129 4,057730444 0,09371231 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Не Да 0,448060594 0 0,373480273 0 0,058977245 0 

ХХХХХ 
ХХ 

Да Да 0,585502502 0 0,488044778 0 0,077068424 0 

  ОБЩО:  87,9435721  73,30524095  11,5758218  

 

По т. 3. от писмото „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е предоставило хронология на 

предприетите от дружеството предварителни и последващи действия, свързани с 

промяната на вътрешната отоплителна инсталация в СЕС: 

3.1. Уведомяване (кореспонденция между дружеството и клиентите в СЕС) – 

заверени копия на съответните документи (приложение); 

3.2. Протоколи с решения от Общото събрание на СЕС за промяна на вътрешната 

отоплителна инсталация и избор на лице по чл.139б от ЗЕ (приложение); 

3.3. Разрешителни за строеж 2 бр., издадени за всички присъединени към 

абонатната станция входове (приложение); 

3.4. Брой на подписаните с клиентите от СЕС договори за възлагане изпълнението 

на проекта – общо 31 бр. (приложение); 

3.5. Приложен подход към собствениците в СЕС, които не са подкрепили проекта, 

включително как е осигурена доставката на топлинна енергия за БГВ и за отопление. 

Правните и фактически отношения между „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и 

клиентите от бл. Х, вх. 1, ж.к. „ХХХХХХ“, гр. ХХХХ са описани в по-горни подточки на  

т. 3.; 

3.6. Жалби и кореспонденция с други клиенти от СЕС, които не са подкрепили 

решението на Общото събрание на СЕС за промяна на вътрешната отоплителна 

инсталация – предоставени 2 бр. жалби. 

 

По т. 4. от писмото дружеството е предоставило информация за имота, 

собственост/обитаван от Д. Ш. и за начина на ползване на топлинната енергия, 

включително в частна собственост, придобита чрез покупко-продажба с нотариален акт № 

115, том ІІ, рег. № 1139, дело 389 от 2012 г. на 11.05.2012 г. 
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4.1. Д. Ш. е регистрирана като битов клиент и не е декларирала използването на 

топлинната енергия за стопански нужди, съгласно чл. 14, т. 2 от Общите условия; 

4.2. Според нотариалния акт, предоставен от предходния собственик (съгл.  

чл. 14, т. 1 от ОУ) имотът не е съсобствен и няма други ползватели на същия; 

4.3. Информацията от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, че не са постъпвали писмени 

възражения от Д. Ш. или неин упълномощен представител срещу предложението за 

промяна на сградната отоплителна инсталация. Всички писмени възражения на Д. Ш., 

отправени към дружеството са след влизане в сила на решенията на Общото събрание от 

11.06.2020 г. (приложение). 

Съгласно становището на дружеството, същото не е страна във взаимоотношенията 

на Д. Ш. с останалите собственици във вх. Х на бл. Х и няма данни за заявени такива 

възражения; 

4.4. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД твърди, че според утвърдената от интегрираната 

система за управление (ИСУ) „Процедура за реализиране на проект хоризонтална 

вътрешна отоплителна инсталация (ХВОИ)“, представители на дружеството са 

предоставили оферта за изграждане на ХВОИ и индивидуални договори за всеки отделен 

имот от етажната собственост, в т.ч. и на жалбоподателката Д. Ш. ; 

4.5. В т. 1. е описано как е осигурена доставката на топлинна енергия до имота на 

Д. Ш., включително за БГВ, за отопление и монтаж на апартаментен топломер; 

4.6. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД подчертава, че като клиентски ориентирана 

компания е поканила Д. Ш. на лична среща с изпълнителния директор г-н ХХХХХХХХ 

ХХХХХХ, състояла се на 15.03.2021 г. 

 

По т. 5. от писмото в хронологичен порядък в приложения са предоставени всички 

жалби, постъпили по електронна поща, чрез лицензиран пощенски оператор или 

входирани лично от Д. Ш. във „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, заедно с отговорите към 

тях: 

5.1. Електронна кореспонденция от 02.11.2020 г. на тема „Вертикално отопление“; 

5.2. Електронна кореспонденция от периода 09.11.2020 г. – 10.11.2020 г. на тема 

„Отоплителен сезон 2020 г. /2021 г.“; 

5.3. Електронна кореспонденция от периода 19.11.2020 г. – 07.12.2020 г. на тема 

„ХХХХ, бл. Х“; 

5.4. Молба с вх. № 45767 от 27.11.2020 г. с искане за изплащане на неустойка, на 

основание чл. 39, ал.1 от ОУ и отговор на молбата с изх. № 45796 от 10.12.2020 г.; 

5.5. Електронна кореспонденция от периода 24.01.2021 г. – 25.01.2021 г. на тема 

„Дялово разпределение“, регистрирана като сигнал с вх. № 49166 от 25.01.2021 г. и 

отговор на получения сигнал с рег. № 49166 от 23.02.2021 г., относно уточнения по 

месечна фактура; 

5.6. Препратено на 01.02.2021 г. електронно съобщение от МЕ до генералния 

директор на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на тема „Извършени престъпления от „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД и подаден сигнал до прокуратурата“, съдържащо подаден 

сигнал/жалба. В съобщението от МЕ се изисква проверка и становище по изнесените 

обстоятелства, което е предоставено в нормативно определения срок.  

По същия сигнал/жалба във „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е получено писмо с вх.  

№ ВК-И-50330 от 05.02.2021 г. от МЕ, с искане за писмено становище по въпросите, 

поставени от Д. Ш. по приложената от нея жалба, на което е отговорено с писмо изх.  

№ 50330 от 12.02.2021 г.; 

5.7. Електронна кореспонденция от 23.02.2021 г. на тема „Неправомерни вземания“; 

5.8. Заявление с вх. № 52581 от 25.02.2021 г., подадено като електронно заявление 

на тема „Заявление на основание чл. 12, т. 3 и т. 5, чл. 15, т. 1, б.а “Относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно  свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и отговор към него“; 
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5.9. Молба с вх. № ВК-ТПМ-52582 от 25.02.2021 г. и отговор с изх. № 52582 от 

25.03.2021 г.; 

5.10. Писмо от МЕ вх. № ВК-И-53157 от 08.03.2021 г. с молба за допълнение към 

предоставеното към МЕ становище по повод жалбата на Д. Ш. и отговор изх. № 53157 от 

16.03.2021 г. 

 

В резултат на проверката на предоставените документи, данни и информация 

са направени следните констатации, изводи и заключения. 

 

III. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА  

 

III.1. Основни нормативни положения и констатации от проверката на МЕ  

 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обосновава дейностите си за преработка на 

вътрешни отоплителни инсталации от вертикален в хоризонтален тип с прилагането на 

Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им, обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп., 

бр. 79 от 25.09.2018 г. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната 

ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на 

директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.). Този нормативен 

акт е издаден от министъра на енергетиката и контролът по прилагането му е извън 

правомощията на КЕВР.  

Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗЕ (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) 

Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна 

собственост, поради което, дейността която „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД предлага на 

клиентите си е извън обсега на лицензионната дейност на дружеството и не подлежи на 

контрол и регулиране от Комисията.  

При прилагането на Наредба № Е-РД-04-3, свързано с повишаване на енергийната 

ефективност при потреблението на топлинната енергия от клиентите, след границата на 

собственост на съоръженията, дружеството има право да насърчава клиентите си чрез 

различни фирмени политики, но следва да спазва условията на  

чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, като информира клиентите си за предоставяните услуги в ясна, разбираема 

и леснодостъпна форма. 

В писмото си МЕ е уведомило Комисията, че при извършената от ведомството 

проверка по жалбата на Д. Ш. „не са установени нарушения, които касаят прилагането 

на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на 

топлоснабдяването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия“.  

Конкретно проверката на МЕ е установила, че за топлоснабдените имоти с адрес: 

ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, са спазени следните разпоредби: 

- чл. 135, (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 

2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), ал. 3 от ЗЕ; 

- чл. 13, ал. 1 и чл. 17, ал. 2, т. 6 от ЗУЕС; 

- чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. 

Проверката на МЕ не коментира прилагането на цитираната по-горе Наредба № Е-

РД-04-3 от 4 май 2016 г., издадена от министъра на енергетиката. 

МЕ е посочило, че „не са спазени разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Общите 

условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Веолия Енержди Варна“ 
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ЕАД на клиенти в гр. Варна, поради което на основание чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от ЗЕ, 

препраща преписката по компетентност на регулатора. 

Цитираният в писмото на МЕ чл. 12 от Общите условия гласи: 

„Чл. 12. (1) Купувачът може при необходимост да извършва промени в 

отклоненията от сградната инсталация в своя имот въз основа на проектно – 

техническо решение от правоспособно лице.  

(2) Купувачът може да извършва промени в общите части на сградната 

инсталация за отопление и гореща вода въз основа на проектно решение на 

правоспособно лице и след предварително писмено съгласие на всички собственици или 

титуляри на вещно право на ползване на имотите в сградата.  

(3) Купувачът предварително съгласува промените по ал. (1) и ал. (2) с 

продавача.“ 

Разпоредбите са част от Раздел III, Права и задължения на Купувача от Общите 

условия и като такива: 

- определят задълженията на клиентите в сградата - етажна собственост в 

качеството им на собственици на тази инсталация, а не на топлопреносното предприятие, 

чиято собственост е до абонатната станция; 

- визират случаите, когато клиент извършва промени в общите части на сградната 

инсталация, които изискват изготвянето на проектно решение на правоспособно лице, а не 

разрешение за строеж съгласно ЗУТ.  

Цитираната разпоредба от Общите условия урежда частични промени на тези 

инсталации, включително: промяна на технологични връзки с общите части; демонтаж 

или преместване на отоплителни тела; промяна в свързването към щрангове за БГВ и/или 

щранг-лири, други промени, които биха имали отношение към качеството на 

топлоснабдяване на другите клиенти. Тази разпоредба не включва и не може да бъде 

прилагана за случаите, когато се извършва кардинална промяна в проекта на вътрешната 

отоплителна инсталация - изграждане на нова хоризонтална система и нов начин на 

свързване на отделните имоти към щранговете в общите части на сградата. Предвид 

характера на такава реконструкция, процедурата по ЗУТ изисква издаване на разрешение 

за строеж от съответната общинска служба, а не проектно решение от правоспособно лице 

за имота на определен клиент. 

Дейността по преработка на вътрешни отоплителни инсталации от вертикален в 

хоризонтален тип е във връзка с прилагането на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. МЕ 

като компетентен орган по прилагането на този нормативен акт в писмото си до КЕВР не 

коментира установени ли са нарушения на разпоредбите ѝ от дружеството. 

В писмото си МЕ изрично е записано, че са спазени чл. 13, ал. 1 и  чл. 17, ал. 2,  

т. 6 от ЗУЕС, които имат отношение към условията и мнозинството, при които 

собствениците на имоти в сграда - етажна собственост вземат решение за присъединяване 

на сградата към топлопреносната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването в 

етажната собственост. 

От предоставените в рамките на настоящата проверка данни и информация от 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, се установява, че при вземане на решение от Общото 

събрание на етажната собственост са приложени и спазени изискванията на чл. 64 от 

Наредба за топлоснабдяването и чл. 16, и чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗУЕС – т.е. решението е 

взето при условията на по-голямо мнозинство (не по-малко от 67 на сто идеални части от 

общите части). 

Реконструкцията на вътрешни отоплителни инсталации, които съгласно чл. 140, ал. 

3 от ЗЕ са обща етажна собственост, не е в обхвата на лицензионната дейност на  „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД, не подлежи на контрол и регулиране от Комисията, и при 

извършването на тези дейности дружеството може да изпълнява фирмени политики 

насочени към по-ефективно ползване на топлинната енергия. 
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Редът и условията за подготовка и реализация на проект за преработка на сградните 

отоплителни инсталации от вертикално в хоризонтално разпределение са представени в 

широк кръг нормативни актове, основните от които са разпоредбите на ЗУТ, чл. 135, ал. 3 

от ЗЕ, ЗУЕС в текстовете за свикване, провеждане и вземане на решения от Общото 

събрание на етажната собственост, както и чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от този закон, Наредба № 15 

от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия (Наредба № 15), Наредба за топлоснабдяването. 

Коментираните в писмото на МЕ и в жалбите по преписката Общи условия са 

приети с Решение № ОУ-062/19.11.2007 г. на Комисията, на основание чл. 150, ал. 1 от ЗЕ 

и се отнасят до регулираните от КЕВР дейности на дружеството. Промяната на 

вътрешната отоплителна инсталация, която е собственост на клиентите не се предлага в 

условия на монопол, клиентите са свободни сами да изберат кой да изпълни проекта, 

поради което изпълнението на проекта може да се възложи на редица други компания с 

такъв профил на услугите. Изборът на собствениците на имоти в сгради в режим на 

етажна собственост за различни дейности, които се отнасят до ползване, поддръжка и 

промяна на общите части е изчерпателно уреден в ЗУЕС, който влиза в сила на 01.05.2009 

г. – т.е. след одобряване на Общите условия и като закон е с приоритетно действие, по 

отношение на наредбите и общите условия. През годините ЗУЕС е претърпял редица 

изменения и допълнения, последното от които е изм. ДВ. бр.14 от 17 февруари 2021 г.  

Относно статута на одобряваните от КЕВР общи условия се е произнесъл 

Върховният административен съд на Република България, Петчленен състав –  

I колегия, като с Определение № 3258 от 07.03.2013 г. по административно дело  

№ 2771 от 2013 г. е постановил, че „Общите условия за продажба на топлинна енергия 

по своята правна същност не представляват индивидуален, общ или нормативен 

административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, чл. 65 или чл. 75 от АПК“. 

Следователно общите условия отразяват разпоредби от закони и наредби, които имат 

отношение към продажбата на топлинна енергия от съответното топлопреносно 

предприятие на клиенти в СЕС. Характерът на общите условия не позволява текстове от 

същите да противоречат или да променят нормативно определени положения – в случая те 

не могат да противоречат на ЗУЕС и на Наредба за топлоснабдяването. Предвид този 

правен статут и подчиненост, Общите условия съдържат специални текстове, които да 

информират клиентите за приложимостта им, а именно: 

В чл. 75 на коментираните Общи условия изрично е записано, че в случай на 

изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи условия, които 

противоречат на нормативните изменения, се заместват със съответните правни 

норми. В чл. 76 от тези Общи условия е записано, че всички спорове за продажбата на 

топлинна енергия се решават по взаимно съгласие чрез преговори между купувача и 

продавача, а при непостигане на споразумение, спорът се решава по съдебен ред. 

Коментираният по-горе чл. 12, ал. 2, от Общите условия, в който се изисква 

писмено съгласие на всички собственици или титуляри на вещно право на ползване на 

имотите в сградата, е неприложим за реконструкция от характера на разглеждания 

проект и урежда задължение на отделен клиент, а не на етажната собственост. 

Изпълнението на такъв проект изисква прилагане на разпоредби по ЗУТ - получаване от 

етажната собственост на разрешение за строеж от съответната служба след взето решение 

от собствениците при определени в ЗУЕС ред и условия. 

 

III. 2. Констатации от проверката на Комисията 

 

В контекста на изложената нормативна уредба и въз основа на предоставените 

документи, данни и информация са направени следните констатации: 
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• Към абонатната станция в сградата - етажна собственост с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. 

„ХХХХ“, бл. Х, са присъединени два входа с общо 46 имота (по 23 бр. имоти във всеки 

вход), в които се ползва топлинна енергия за отопление и битово - горещо 

водоснабдяване; 

• Становището на компетентната страна относно присъединяването към 

съответната абонатна станция - „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е, че общите части не 

могат да бъдат отделени от сградата по начин,  по който да задоволяват нуждите 

само на собственици и титуляри на вещни права от вход 1 на блок 7 - т.е. вход 1 и вход 2 

на блок 7 и след реконструкцията на вътрешните отоплителни инсталации са една етажна 

собственост по смисъла на ЗУЕС, и като такава следва да спазват изискванията на 

нормативната уредба за избор на лице по чл. 139б от ЗЕ и начина на разпределение на 

топлинната енергия; 

• От Протокол № 1 от проведено на 11.06.2020 г. Общо събрание на етажните 

собственици на жилищна сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, се 

установява, че на събранието е присъствал и е подписал протокола В. С, като 

представител на собственика на ап. 6 – т. е. Д. Ш. е била представена на събранието и би 

следвало да е уведомена своевременно за решенията на етажната собственост; 

• Д. Ш. не се е възползвала от правото си да поиска отмяна на решението на 

Общото събрание като незаконосъобразно на основание и по реда на  

чл. 40 от ЗУЕС, а именно в 30-дневен срок да оспори решението на етажната собственост 

пред Районен съд гр. Варна; 

• С оферта рег. № 275/11.06.2020 г., предмет на разглеждане от Общото събрание 

на СЕС, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е информирало клиентите си за целите, поетите 

отговорности, ползите и финансовите параметри на реконструкцията на вътрешната 

отоплителна инсталация; 

• От съдържанието на Протокол № 1 от проведено на 11.06.2020 г. Общо събрание 

на етажните собственици на жилищна сграда с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. 

Х, се установява следното: 

- По т. 1 и т. 2 от Протокола, съответно са избрани протоколчик и домоуправител. 

Избраният домоуправител – К. Д. Г. е собственик на имот във вх. Х на бл. Х; 

- По т. 3 от Протокола е взето решение за изграждане на вътрешна отоплителна 

инсталация от хоризонтален тип. Определени са техническите и финансови параметри на 

проекта, определени са отговорностите на страните, включително определени са срокове 

за изпълнението на реконструкцията. За изпълнител е избрано „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД. Взето е решение етажната собственост да инициира и получи разрешение за строеж 

от Община Варна, съгласно ЗУТ, за което натоварва и упълномощава Управителя на 

етажната собственост да представлява собствениците в СЕС пред всички лица, 

държавни и /или общински органи с правото да подписва и/или получава изискуемите от 

закона и/или държавни и/или общински органи и/или енергийното предприятие 

документи;  

- По т. 4 от Протокола на основание чл. 67, ал. 3 от ЗЕ е взето решение за 

безвъзмездно предоставяне на част от общата етажна собственост за монтаж на 

съоръжения, средства за измерване и др., свързани с доставката на топлинна енергия; 

- По т. 5 от Протокола Общото събрание е избрало „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 

за лице по чл. 139б от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната 

енергия в етажната собственост; 
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- По т. 8 от Протокола е взето решение за безвъзмездно предоставяне на 

помещението за абонатна станция за ползване от топлопреносното предприятие, съгласно 

чл. 31, т. 5 от Наредба за топлоснабдяването; 

- По т. 9 от Протокола етажната собственост предоставя на „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД енергийните спестявания, които ще бъдат реализирани от изпълнението на 

решението по т. 2; 

- Протоколът съдържа изричен текст с лични данни на К. Д. Г., че същият е 

Управител на етажната собственост, отговаря за истинността и автентичността на 

Протокола и подписите на собствениците в СЕС на 80% ид.ч. от общите части на 

сградата, положени лично пред него върху същия Протокол. Като Управител К. Д. Г. е 

упълномощен да представлява етажната собственост за дейности и пред институции, 

изброени в т. 3.3. от Протокол № 1/11.06.2020 г. ; 

- Протоколът е нотариално заверен, а проверката на неговата истинност не е в 

правомощията на Комисията; 

• Подписалите Протокола са представители на собствеността, представляваща 

80% от така представените идеални части от общите части; 

• При вземане на решения за възлагане и реализиране на проекта, Общото 

събрание на етажната собственост е приложило и спазило изискванията на чл. 64 от 

Наредба за топлоснабдяването, чл. 16, и чл. 17, ал. 2, т. 5 и т. 6 от ЗУЕС. Това са 

констатации и на МЕ; 

• В изпълнение на чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, етажната собственост на вх. 1 и  

вх. 2, присъединени към абонатната станция са заявили и са получили от Гл. архитект на 

Община Варна разрешения за строеж – съответно Разрешение за строеж № 

ХХХ/ХХ/27.10.2020 г. и Разрешение за строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г.;  

• Компетентните органи по прилагане на ЗУТ – Гл. архитект на Община Варна и 

Община Варна – район „Младост“, които са били сезирани многократно от Д. Ш. за 

извършваните от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД дейности, са се произнесли писмено по 

случая. Община Варна – район „Младост“, дирекция „Инженерна инфраструктура и 

социални дейности“ е извършила на 30.11.2020 г. проверка на адрес: гр. ХХХХ, ж.к. 

„ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, за резултатите от която, с писмо рег.  

№ СИГ20005074МЛ_001МЛ от 01.12.2020 г. е била уведомена Д. Ш. Със същото писмо 

жалбоподателката е била информирана, че проектът се изпълнява съгласно Разрешение за 

строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г., влязло в законна сила на 17.11.2020 г. Д. Ш. също е била 

уведомена, че съгласно чл. 38 от Закона за собствеността, коментираната отоплителната 

инсталация е обща етажна собственост и като такава поддръжката ѝ до изграждане на 

новата отоплителна инсталация по Разрешение за строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г. е 

задължение на етажната собственост; 

• Сигналът на Д. Ш. до МЕ с рег. № Е-94-00-50 от 27.01.2021 г. относно 

неправомерни действия от страна на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД при изграждане на 

хоризонтални отоплителни системи в сгради етажна собственост съдържа редица 

твърдения, включително: 

- че съгласно ЗУТ и ЗУЕС за такава реконструкция се изисква съгласието на 100% 

от собствениците; 

- твърди се също, че след построяване на инсталацията, постройката е 

собственост на строителя в общите части.  

Текстовете в нормативните актове за вземане на решение със съгласието на 100% 

от собствениците не се отнасят за разглеждания случай. Собственик и на старата и на 

новоизградената вътрешна отоплителна инсталация е етажната собственост. Твърденията 
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на жалбоподателката са основани на разпоредби, тълкуването на които не е в 

правомощията на КЕВР; 

• От приложената фактура № 1003776806/31.12.2020 г., издадена от „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД на Д. Ш. за имот с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, ап. 

Х се установява, че дружеството предоставя ясна и изчерпателна информация за 

потреблението в сградата и имота, включително информация за потреблението в имота 

през същия период на предходната година, за датата и часа на следващия отчет. Видно е, 

че за имота не се начислява топлинна енергия за отопление на общите части (т. н. сграда 

инсталация). Клиентите са информирани, че е премахната търговската отстъпка за БГВ, 

информирани са, че са длъжни да осигуряват достъп за ежемесечен отчет, посочен е 

телефон за връзка с дружеството. 

• С жалба/искане от Д. Ш. до „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с рег. № 52582 от 

25.02.2021 г., жалбоподателката е изискала да й бъдат предоставени Протокол № 

1/11.06.2020 г. за проведено Общо събрание на етажните собственици на жилищна сграда 

с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х, договор за присъединяване по чл. 138, ал. 1 

от ЗЕ, писмено искане и съгласие на собствениците по чл.133, ал.2 от ЗЕ, писмен договор 

по чл. 140, ал. 5 от ЗЕ, писмено уведомление по чл. 139б, ал. 3 от ЗЕ, писмен договор по 

чл. 149а и б от ЗЕ. 

При проверката на компетентния орган - МЕ „не са установени нарушения, които 

касаят прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване 

на топлоснабдяването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия“. 

Към констатираното от МЕ следва да се добави, че част от исканията за предоставяне на 

документи и възражения на Д. Ш., са следствие от некоректно тълкуване на някои 

нормативни текстове, включително права, задължения и взаимоотношения на различните 

страни, имащи отношение към централизираното топлоснабдяване. Например, искането 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД да предостави договори по чл. 149а и чл. 149б от ЗЕ е 

признак за непознаване статута на дружеството. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД не е 

Доставчик на топлинна енергия по смисъла на чл. 149а, ал. 2 от ЗЕ и не сключва писмени 

договори по чл. 149а и чл. 149б от същия закон; 

• От предоставения от жалбоподателката снимков материал, който включва и 

съобщение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД до етажната собственост, се установява че: 

- дружеството е спазило т. 3 от Протокол № 1/11.06.2020 г. и е започнало монтажа 

на инсталацията до един месец след получаване на разрешение за строеж - т. е. обявеното 

за 02.11.2020 г. начало за реконструкцията е седмица след издаване на Разрешение за 

строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г.;  

- съобщението уведомява клиентите, че може да започнат изграждане на 

хоризонталните връзки в имотите си и че след приключването на реконструкцията 

вертикалната инсталация няма да се експлоатира; 

- преждевременното прекъсване на вертикалната инсталация не е извършено от 

дружеството, а от част от клиентите – съсобственици на инсталацията; 

• „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД като изпълнител на проекта не е приложило  

чл. 48, ал. 3 от ЗУЕС и съгласно решението по т. 3.2 от Протокол № 1/11.06.2020 г. е 

начислило суми за реконструкцията в общите части на СЕС само на присъединените към 

новата инсталация клиенти, а не на всички реални съсобственици на новата инсталацията, 

каквато е и Д. Ш.; 

• Всички собственици на имоти в сградата, включително и тези, които не са 

подписали Протокол № 1 и/или не са се присъединили към новоизградената отоплителна 
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инсталация са нейни съсобственици, имат осигурен достъп и биха могли да се 

присъединят на по-късен етап и освен за битово-горещо водоснабдяване да ползват 

топлинна енергия и за отопление; 

• Дружеството е поело разходите за апартаментните топломери, каквито 

клиентите в СЕС са задължени да монтират след основен ремонт и преработка на 

сградните отоплителни инсталации от вертикално в хоризонтално разпределение, 

съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗЕ; 

• След изграждане на общата част на новата отоплителна инсталация от общо 46 

бр. имота в двата входа, 31 бр. клиенти са изградили в имотите си хоризонталната част и 

са свързали отоплителните си тела към нея. Общо 15 бр. клиенти към момента не са 

свързали отоплителните си тела и са избрали да ползват топлинна енергия само за битово 

- горещо водоснабдяване, като 10 бр. са от вход 1 и 5 бр. от вход 2. От неприсъединените 

10 бр. имота от вход 1 само 4 собственици не са подкрепили решението на Общото 

събрание, а един от неподписалите впоследствие се е присъединил към новата 

инсталация; 

• Изчислената съгласно Методиката към чл. 61, ал. 1 от Наредба за 

топлоснабдяването топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация за отопление се 

разпределя на всички имоти, но не се начислява на неприсъединените към новата 

отоплителна инсталация клиенти, съгласно прилагана от дружеството търговска политика. 

За имота на Д. Ш. това се установява и от приложената фактури  

№ 1003776806 от 31.12.2020 г.; 

• Клиентите на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с топлоснабдени имоти в сграда с 

адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х и вх. Х не са получавали топлинна енергия за 

отопление в периода от 01.10.2020 г. до 03.12.2021 г., с което не е спазен чл. 4, ал. 3 от 

Общите условия; 

• Във връзка с липсата на отопление от 01.10.2020 г. до 03.12.2021 г. освен 

жалбата на Д. Ш. в дружеството са постъпили два броя жалби от клиенти, като:  

- жалбите са за имоти във вход 1 на сградата, като единият жалбоподател не е 

титуляр по партида; 

- титулярите на партиди и на двата имота са подписали протокол  

№ 1/11.06.2020 г. от Общото събрание на етажната собственост; 

- жалбите не оспорват легитимността на решенията на Общото събрание и 

възразяват срещу непредоставена топлинна енергия за отопление; 

- жалбите са с текст и искания идентични с текста на жалбата на Д. Ш. с рег. № 

45767/27.11.2020 г. и са постъпили в дружеството с вх. № 45768/27.11.2021 г. и  

вх. № 45769/27.11.2021 г.; 

- искането в жалбите е за изплащане на неустойка по чл. 39, ал. 1 от Общите 

условия. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е разгледало жалбите и в писмени отговори с изх. 

рег. № 45768/10.12.2021 г. и рег. № 45769/10.12.2021 г. е уведомило жалбоподателите, че 

исканията им са неоснователни, тъй като топлоподаването към абонатната станция не е 

било спирано, клиентите са ползвали топла вода, а липсата на отопление не е било по вина 

на дружеството – лицензиант; 

• За периода от 01.10.2020 г. до 03.12.2021 г. не е установено неизпълнение на  чл. 

4, ал. 1 от Общите условия и дружеството е доставяло топлинна енергия до абонатната 
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станция, която е на границата на собственост на съоръженията. Доставяна е топлинна 

енергия чрез инсталацията за битово горещо водоснабдяване, която не е в обхвата на 

коментирания проект. За нарушено качество на битовото горещо водоснабдяване не са 

постъпили сигнали от клиенти в бл. 7, вх. 1 и вх. 2; 

• Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗЕ сградните инсталации за отопление и горещо 

водоснабдяване са обща етажна собственост, поради което режимът на ползването им и 

поддръжката им са задължение на клиентите в етажната собственост; 

• Позоваването на чл. 39, ал. 1 от Общите условия за изплащане на неустойка на 

засегнатите клиенти е некоректно. Текстът на разпоредбата гласи: 

„Чл. 39. (1) Когато продавачът не уведоми купувачите, писмено или чрез 

съобщение в средствата за масово осведомяване, за началото и продължителността на 

спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция 

или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, или други подобни действия, които 

подлежат на планиране, дължи неустойка в размер на стойността на недоставената 

топлинна енергия за периода на спиране на топлоподаването“. 

Недоставянето на топлинна енергия за отопление, предмет на част от жалбите на Д. 

Ш. не попада в хипотезата на горната разпоредба тъй като топлоподаването към 

абонатната станция не е било спирано. На 01.10.2020 г. в рамките на подготовка на 

съоръженията за предстоящия отоплителен период 2020 г. – 2021 г., технически екип на 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД посещава адреса и констатира, че инсталацията не е 

запълнена с топлоносител и не е обезвъздушена. Установено е, че част от клиентите са 

прекъснали връзките и вертикалните щрангове, в очакване на новата вътрешна 

отоплителна инсталация, което прави технически невъзможно отоплението чрез старата 

инсталация. До приключване на реконструкцията услугата е била ограничена в рамките 

само за битово горещо водоснабдяване, тъй като тази част от инсталацията не попада в 

обсега на проекта. Прекъснатата част от старата инсталация е в границите на етажната 

собственост и съгласно ЗУЕС клиентите, а не лицензиантът определят условията за 

ползването ѝ. Реконструкцията на вътрешната отоплителна инсталация е възложена с 

решение на Общото събрание събрание на етажните собственици, като срокът за началото 

ѝ е определен в т. 3 от Протокол № 1/11.06.2020 г., а именно - монтажът на 

инсталацията да започне до един месец след получаване на разрешение за строеж -  

т. е. началото на реконструкцията е предвидено да започне до един месец след 27.10.2020 

г.; 

• Твърдението на Д. Ш., че взетото от Общото събрание решение за реализиране 

на проекта е в разрез с разпоредби на ЗУТ и ЗУЕС, които изискват писменото съгласие на 

всички собственици на имоти в сградата не е коректно. Компетентният орган, издал 

разрешенията за строеж и извършил проверка на място не е констатирал нарушения на 

посочените закони; 

• При проверка на електронната страница на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД се 

установява, че от м. септември 2014 г. дружеството поддържа информационна платформа 

за допълнителната услуга, която предоставя на клиентите си, включваща условията за 

изграждане на хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации и за конкретни 

реализирани такива проекти.  

 

От изложените констатации могат да се направят следните изводи и 

заключения. 

 

IV. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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• Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗЕ сградните инсталации за отопление и горещо 

водоснабдяване са обща етажна собственост и режимът за ползване, поддръжката и 

реконструкцията им са в правомощията на собствениците в сградата. Управлението на 

общите части на сградите в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията 

на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от 

тях са предмет на ЗУЕС; 

• Условията и редът за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, в обхвата на 

които попада и изграждането на хоризонтална отоплителна инсталация, са уредени в ЗУТ. 

Компетентните органи по прилагане на този закон – Гл. архитект на Община Варна и 

Община Варна, район „Младост“, дирекция „Инженерна инфраструктура и социални 

дейности“ след проверка на място на адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х са се 

произнесли писмено по случая. С писмо до всички засегнати страни компетентните 

органи са ги уведомили, че реконструкцията се извършва съгласно Разрешение за строеж 

№ 173/ГИ/27.10.2020 г., влязло в законна сила на 17.11.2020 г. В писмото се подчертава, 

че съгласно чл. 38 от Закона за собствеността, вертикалната отоплителната инсталация е 

обща етажна собственост и като такава, поддръжката ѝ до изграждането съгласно 

Разрешение за строеж № ХХХ/ХХ/27.10.2020 г. на новата хоризонтална отоплителна 

инсталация е задължение единствено на етажната собственост; 

• Целите и изпълнението на подобни проекти са регламентирани в Наредба  

№ Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни 

спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни 

спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им. Наредбата е издадена от министъра на енергетиката, като в писмото 

на МЕ до КЕВР не се съдържа информация за установени нарушения от страна на „Веолия 

Енерджи Варна“ ЕАД на този акт при извършената от компетентния орган проверка; 

• Чл. 12 от Общите условия е неприложим за реконструкция от характера на 

разглеждания проект. Той не се отнася за задължения на дружеството – лицензиант, нито 

за задължение на изпълнител на проект свързан с реконструкция или промяна на 

инсталация - обща етажна собственост. Текстът урежда задължения на отделен клиент в 

СЕС и предвижда изготвяне на проектно техническо решение от правоспособно лице, а не 

разрешение за строеж по ЗУТ, каквото е изискването за изпълнение на проект за промяна 

на вътрешна отоплителна инсталация от вертикален в хоризонтален тип; 

• Позоваването на чл. 39, ал. 1 от Общите условия за изплащане на неустойка на 

засегнатите клиенти е некоректно. Недоставянето на топлинна енергия за отопление, 

предмет на част от жалбите на Д. Ш. не попада в обхвата на горната разпоредба тъй като 

топлоподаването към абонатната станция, която е на границата на собственост на 

съоръженията не е било спирано и клиентите са получавали топлинна енергия за битово 

горещо водоснабдяване; 

• По множеството жалби, възражения и искания на Д. Ш. са извършени проверки 

от няколко компетентни органа, които писмено са уведомили жалбоподателката, че 

възражението ѝ касае решение, взето от Общото събрание на етажната собственост. 

Решението не е оспорено като незаконосъобразно по реда на чл. 40 от ЗУЕС пред Районен 

съд гр. Варна, поради което се приема за волеизявление на съсобствениците на 

вътрешната отоплителна инсталация. 

 

За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол № Т – 05 от 

25.06.2021 г., който е връчен на упълномощен представител на „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД на 25.06.2021 г.  
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В срока, определен в чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните 

правомощия на Комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, проверяваното лице не е упражнило правото 

си да даде обяснения по Констативния протокол.  

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Д. Томова. Докладът е в изпълнение на Заповед № З-Е-90/22.04.2021 г. на 

председателя на КЕВР за извънредна проверка по документи на „Веолия Енерджи Варна“ 

ЕАД, извършена в рамките на правомощията на Комисията, определени в ЗЕ и по ред, 

определен в Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация.  

Предмет на проверката е преписка, препратена по компетентност от МЕ до 

Комисията, във връзка с жалби и кореспонденция на Д. Ш., отправени до различни 

институции, във връзка с извършена от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД реконструкция на 

вътрешна отоплителна инсталация от вертикален в хоризонтален тип в сграда етажна 

собственост с адрес: гр. ХХХХ, ж.к. „ХХХХ“, бл. Х, вх. Х.  

МЕ е уведомило Комисията, че при извършената от ведомството проверка по 

жалбите на Д. Ш., не са установени нарушения на нормативни разпоредби, контролът по 

прилагането на които е в правомощията на министерството. Спазени са разпоредбите на 

Закона за управление на етажната собственост и Закона за устройство на територията. В 

писмото се съдържа текст, който препраща към изпълнение на Общите условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Веолия Енерджди Варна“ ЕАД на 

клиенти. 

След преглед на представените от МЕ и дружеството данни, документи и 

информация, работната група не е установила нарушения на условията на лицензионната 

дейност на дружеството. В доклада е представен подробен анализ на всяко възражение на 

жалбоподателката, изложени са нормативните изисквания и компетентните лица. 

Анализът на изисканата и предоставена информация води до следните основни изводи и 

заключения:  

Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗЕ, сградните инсталации за отопление и горещо 

водоснабдяване са обща етажна собственост и режимът за ползване, поддръжка и 

реконструкция е в правомощията единствено на собствениците в сградата. Управлението 

на общите части на сградите в режим на етажна собственост, както и правата и 

задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или 

на части от тях са предмет на ЗУЕС, а не на Комисията.  

Условията и редът за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, в обхвата на 

които попада и изграждането на хоризонталната отоплителна инсталация, са уредени в 

ЗУТ. Компетентните органи по прилагане на този закон – Гл. архитект на Община Варна и 

Община Варна, район „Младост“, дирекция „Инженерна инфраструктура и социални 

дейности“, след проверка на място на адреса на Д. Ш. не са установили нарушения на 

закона и са постановили, че новата хоризонтална инсталация е изградена съгласно 

законно действащо разрешение за строеж. 

Целите и изпълнението на подобни проекти са регламентирани в Наредба № Е-РД-

04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в 

крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. 

Наредбата е издадена от министъра на енергетиката, като в писмото на МЕ до КЕВР не се 

съдържа информация за установени нарушения на тази Наредба. 

Препратките за неспазване на чл. 12 от Общите условия са некоректни. Текстът на 

този текст от Общите условия е неприложим за реконструкция от характера на 

разглеждания проект. Той не се отнася за задължения на дружеството – лицензиант, нито 

за задължение на изпълнител на проект, свързан с реконструкция или промяна на 

инсталация - обща етажна собственост. Текстът урежда задължения на отделен клиент в 

СЕС и предвижда изготвяне на проектно техническо решение от правоспособно лице, а не 
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разрешение за строеж по ЗУТ, каквото е изискването за изпълнение на подобен проект. 

Позоваването на чл. 39, ал. 1 от Общите условия за изплащане на неустойка на 

засегнатите клиенти е некоректно. Недоставянето на топлинна енергия за отопление, 

предмет на част от жалбите на Д. Ш., не попада в обхвата на горната разпоредба, тъй като 

топлоподаването към абонатната станция, която е на границата на собственост на 

съоръженията, не е било спирано и клиентите са получавали непрекъснато топлинна 

енергия за битово горещо водоснабдяване. 

В срока, определен в чл. 40 от ЗУЕС, Д. Ш. не е оспорила като незаконосъобразно 

решението, взето от Общото събрание на етажната собственост за реконструкция на 

вътрешната отоплителна инсталация. 

В резултат на проверката работната група е изготвила Констативен протокол № Т – 

05, който е връчен на представител на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на 25.06.2021 г. В 

срока, определен в чл. 9, ал. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия 

на Комисията по ЗЕ и ЗРВКУ, проверяваното лице не е упражнило правото си да даде 

обяснения по Констативния протокол. 

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

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група 

предлага КЕВР да вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно 

проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-90 от 22.04.2021 г. на председателя на 

КЕВР. 

И. Н. Иванов каза, че са чути шестте извода, които работната група предлага в 

доклада. Председателят установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема доклад относно извънредна проверка на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, в 

изпълнение на Заповед № З-Е-90/22.04.2021 г. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 

23.04.2021 г. от „Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-31 от 23.04.2021 г. от „Енергико Трейдинг България“ ООД с 
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искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ 

на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, 

ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-92 от 27.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 

05.05.2021 г. от „Енергико Трейдинг България“ ООД е изискано да представи 

допълнителни данни и документи, както следва: декларация за истинността на заявените 

обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя на основание 

чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; удостоверение от съответната банка за покритието на наличните 

банкови сметки (паричен ресурс); копие на писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се 

удостоверяват наличните депозити по действащите договори с „Енергико Трейдинг 

България“ ООД; данни и доказателства за притежаваните материални ресурси, 

включително данни и доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер; 

копие на договори за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и 

електронна поща; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на 

природен газ, че компютърните компоненти и софтуер на „Енергико Трейдинг България“ 

ООД отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия 

Trayport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на 

оперативната памет и софтуерни програми; данни за извършени сделки с природен газ и 

сключени договори с клиенти за доставка на природен газ, включително на българския 

пазар; данни за образованието и квалификацията на управителя на „Енергико Трейдинг 

България“ ООД. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 14.05.2021 г. заявителят е представил 

изисканите данни и документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 

I. „Енергико Трейдинг България“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-31 от 

23.04.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с 

природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, 

регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството 

на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, 

т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права 

върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по 

отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: 

спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в 

несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано 

издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не 

може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210422182241 от 22.04.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 

206077863, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 33.  

„Енергико Трейдинг България“ ООД има следния предмет на дейност: маркетинг и 

търговия с въглеводороди, природен газ и всякакви видове газове, както и всяка друга 
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дейност, свързана с газ; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни 

продукти.  

Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и един хиляди) лева, 

разпределен на 51 000 (петдесет и един хиляди) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) 

лев. Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: Литаско СА, 

чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на конфедерация 

Швейцария – 38 249 (тридесет и осем хиляди двеста четиридесет и девет) дяла; Иван 

Кирилов Дреновички – 8501 (осем хиляди петстотин и един) дяла и „Агроинженеринг-90“ 

ЕООД – 4250 (четири хиляди двеста и петдесет) дяла. „Енергико Трейдинг България“ 

ООД се управлява и представлява от управителя Валентин Василев Златев. 

Видно от горното, „Енергико Трейдинг България“ ООД e търговец по смисъла 

на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван 

от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят на 

дружеството, в качеството си на негов представител, е представил декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и декларации, че дружеството не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано 

издаване на лицензия за същата дейност. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Енергико Трейдинг България“ ООД е поискало да 

му бъде издадена лицензия за максималния срок от 35 години, което е обосновано с 

аргумента, че дружеството има сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ 

на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически клиент с национално 

значение. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията. Съгласно чл. 11, ал. 7, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ 

към заявлението за издаване на лицензия следва да бъдат приложени данни и 

доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства 

за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, както и 

доказателства за наличие на техническа осигуреност за сключване на сделки с природен 

газ. 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е заявило, че предвижда да извършва 

дейността „търговия с природен газ“ в офис на адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз 

Александър Дондуков“ № 33. Офисът е оборудван с мобилни персонални компютри за 

работните места, офис мебели и техника, както и средства за комуникация, съгласно 

представен списък на техническото оборудване на дружеството. „Енергико Трейдинг 

България“ ООД разполага със сървър за електронна поща, с платени: лиценз за програмен 

продукт TaxStoreGen; абонаментна поддръжка за програмен продукт TaxStoreGen до 
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21.12.2021 г., както и достъп до web-базирано приложение към програмен продукт 

TaxStoreGen. В тази връзка заявителят е представил копия на фактури за покупка на 

компютърни компоненти и софтуер (вкл. софтуер за електронна платформа) на обща 

стойност 61 640 лв. Видно от приложените документи, дружеството има счетоводна 

система, система за труд и работна заплата и личен състав, както и електронна платформа 

за обслужване на клиенти.  

Видно от представените от „Енергико Трейдинг България“ ООД документи 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговия с природен газ, са както следва: операционна система Microsoft 

Windows 10 Pro; двойна връзка към интернет с оптичен кабел и безжична интернет връзка 

с облачно пространство. Заявителят е представил копия на два договора от 16.12.2020 г. и 

един договор от 17.12.2020 г. с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за 

осигуряване на интернет и телекомуникационни съобщителни услуги. 

 „Енергико Трейдинг България“ ООД декларира, че има споразумение за членство 

на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с № С-44 от 04.01.2021 г. С оглед 

изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху техническата 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил писмо с изх. 

№ ГХБ 390-2 от 13.05.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че 

средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и 

хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по 

отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни 

програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна 

дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между „Енергико Трейдинг България“ 

ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че, от м. януари 2021 г. „Енергико Трейдинг 

България“ ООД има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани 

сделки на нея.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕНЕРГИКО 

ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е представило схема на управленската и 

организационна структура, както и щатно разписание на персонала. Представено е копие 

на учредителен акт на дружеството, автобиографии и копия на дипломи за завършено 

образование, удостоверяващи квалификацията и опита на управителя и персонала за 

извършване на дейността „търговия с природен газ“, и познаването на пазара на природен 

газ. 

Видно от представената информация управителят има дълъг професионален опит 

като ръководител в енергийни дружества в Европа и извън нея. Видно от 5 бр. справки за 

приети уведомления по чл. 62, ал 5 от Кодекса на труда от Национална агенция за 

приходите в дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са 

петима служители – заместник-генерален директор, финансов директор, експерт 

„Търговия“, експерт „Продажби“ и отговорник митническа обработка. От представените 

документи за персонала е видно, че притежава квалификация и опит в извършване на 

дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ. 

Заявителят отбелязва, че за периода от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. дружеството е 

извършило доставка на природен газ в размер на 795 923,542 MWh и има реализирани 84 

470 MWh през платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Като новоучредено дружество „Енергико Трейдинг България“ ООД е предоставило 

информация за опита на акционера, имащ контрол върху него, а именно Литаско СА. 
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Заявителят посочва, че Литаско СА управлява глобалните нужди на ЛУКОЙЛ за доставка 

на суров нефт, природен газ и петролни продукти, маркетинг и търговия. Дружеството 

допълва, че Литаско СА е един от най-големите търговци на суров нефт и рафинирани 

петролни продукти в света, като основната му цел е да увеличи износа на суров нефт, 

природен газ и рафинирани петролни продукти на ЛУКОЙЛ чрез търговия, доставка, 

съхранение и хеджиране на всички основни пазари. Като част от групата на Литаско СА, 

„Енергико Трейдинг България“ ООД отбелязва, че започва своята дейност в началото на 

2021 г., като до подаване на заявлението е реализирало приблизително по 240 000 MWh 

месечно на българския пазар и планира да реализира обеми и в страните от Балканския 

полуостров. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергико Трейдинг 

България“ ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е новоучредено дружество. Заявителят е 

представил удостоверение с изх. № ОМ22687 от 13.05.2021 г. от „СИТИБАНК ЕВРОПА“ 

АД, с което банката удостоверява, че „Енергико Трейдинг България“ ООД е клиент на 

банката и поддържа активни сметки, като към 30.04.2021 г. разполага с наличности по 

своите сметки в размер надвишаващ сумата от 1 300 000 лв. 

За целите на финансиране на инвестиционните проекти „Енергико Трейдинг 

България“ ООД предвижда реинвестиране на собствени парични средства и заявява, че в 

резултат на оперативната дейност ще се акумулират достатъчно средства, които ще 

обезпечат лицензионната дейност на дружеството. „Енергико Трейдинг България“ ООД е 

представило потвърждение от Литаско СА за подписан на 21.01.2021 г. договор за 

револвираща кредитна линия без ангажимент с „Енергико Трейдинг България“ ООД в 

размер до 10 000 хил. евро. Срокът за погасяване е 31.12.2021 г., с автоматично 

подновяване за една година, освен ако не бъде прекратен. 

Към момента на подаване на заявлението за издаване на лицензия за „търговия с 

природен газ“, „Енергико Трейдинг България“ ООД е декларирало, че е член на 

Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP), както и че има сключени 

действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно клаузите на които има 

задължението да поддържа обезпечения. В потвърждение е предоставено писмо с изх. № 

БТГ-24-00-1218 (1) от 13.05.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се удостоверяват 

наличните депозити по действащите договори, както следва: 

1. Договор за достъп и пренос на природен газ № 4539 от 11.05.2020 г. с депозит в 

размер на 1500 хил. лв. под формата на банкова гаранция; 

2. Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4540 от 

11.05.2020 г. с депозит в размер на 1000 хил. лв. под формата на банкова гаранция; 

3. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за търговия на платформата за търговия на 

„Газов Хъб Балкан“ с депозит в размер на 40 807,53 лв. 

„Енергико Трейдинг България“ ООД заявява, че за обезпечаване на оперативната 

си дейност има: сключен дългосрочен договор с доставчик на природен газ на входен 

пункт Странджа 2 (българо-турската граница); сключен договор за използване на 

Виртуална търговска точка; сключен договор с голямо предприятие и осигурена доставка 

от точката на закупуване до точката на продажба.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергико Трейдинг 

България“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 
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II. Бизнес план на „Енергико Трейдинг България“ ООД за периода 2021 – 2023 

г. 

 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 – 

2023 г., както следва: 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2023 г. 

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния 

газ са представени в таблица № 1: 
  Таблица № 1 

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Общо покупки на природен газ, хил. MWh 2500 4155 4167 

Обем продажби на природен газ, хил. MWh 2500 4155 4167 

Средни прогнозни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 
32 32,64 33,29 

Средни прогнозни цени за продажба на природен газ, 

лв./MWh 
35,27 36,08 36,98 

Разходи за капацитети, достъп и пренос, хил. лв. 6500 10 803 10 834 

Административни разходи, хил. лв. 1300 1333 1366 

Стойност на покупка на природен газ, хил. лв. 80 000 135 619 138 731 

 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

За периода 2021 – 2023 г. разходите намаляват от 1647,8 хил. лв. на 1539,9 хил. лв. 

за 2023 г. Разходите по икономически елементи са както следва: 

Разходи за материали включват: разходи за електроенергия, вода, канцеларски 

материали, консумативи за офисна техника и са планирани от 64,7 хил. лв. за 2021 г. да 

достигнат 68 хил. лв. през 2023 г. 

Разходи за външни услуги включват: за абонаменти към необходимите електронни 

платформи, за консултантски и митнически услуги, за поддръжка на административен 

офис и други. Те са в размер на 464,5 хил. лв. за 2021 г. и се предвижда да достигнат 488 

хил. лв. през 2023 г. 

Разходи за амортизации – при определяне на амортизационните отчисления е 

използван линейният метод на амортизация. През 2021 г. разходите за амортизации са 

предвидени на стойност 347,7 хил. лв., а през 2023 г. възлизат на 173,9 хил. лв. 

Разходи за персонал включват: разходите за заплати, в т.ч. разходите за осигуровки 

на персонала, необходим за оперативната дейност. Предвидените разходи за персонал 

през 2021 г. са 731,8 хил. лв., а през 2023 г. са в размер на 768,9 хил. лв. 

Други разходи: за командировки, представителни, данъци и такси и други. 

Прогнозираните разходи за първата година са в размер на 39,1 хил. лв. и се увеличават до 

41,1 хил. лв. за 2023 г. 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, 

отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2023 г. За целия 

период дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 6 хил. лв. за 2021 г.; 

1758 хил. лв. за 2022 г. и 2669 хил. лв. за 2023 г. 

Общите приходи нарастват от 88 175 хил. лв. за 2021 г. на 154 104  хил. лв. през 

2023 г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажби 
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на природен газ. Общите разходи се увеличат от 88 168 хил. лв. за 2021 г. на 151 138 хил. 

лв. за 2023 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен 

газ, които от 86 500 хил. лв. нарастват на 149 565 хил. лв. Структурата на общите разходи 

включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонала и други. 

Общо активите се увеличават от 11 089 хил. лв. за 2021 г. до 19 379 хил. лв. за 2023 

г. Нетекущите активи намаляват от 1722 хил. лв. за 2021 г. на 1371 хил. лв. за 2023 г., 

вследствие на намаляване на нетекущите материални активи. Текущите активи се 

увеличават от 11 089 хил. лв. за 2021 г. на 19 379 хил. лв. за 2023 г., вследствие на 

увеличаване на вземанията от клиенти и увеличението на паричните средства и 

еквиваленти. Регистрираният капитал за посочения период остава с непроменена стойност 

в размер на 51 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 57 

хил. лв. за 2021 г. на 2720 хил. лв. за 2023 г., вследствие на увеличение на текущата 

печалба. Дългосрочните задължения намаляват от 2123 хил. лв. за 2021 г. на 1217 хил. лв. 

за 2023 г. Краткосрочните задължения се увеличат от 8909 хил. лв. за 2021 г. на 15 443 

хил. лв. за 2023 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2023 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от клиенти. Плащанията за 

основната дейност са за доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, плащания на 

корпоративни и местни данъци. При финансовата дейност на дружеството са предвидени 

плащания на заеми от свързани лица, банкови такси и лихви. В края на всяка една година 

от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

Прогнозни приходи и разходи, финансови резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
 

Таблица № 2 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 88 175 149 912 154 104 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 88 168 147 958 151 138 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 7 1954 2966 

Финансов резултат (хил. лв.) 6 1758 2669 

Коефициент на покритие на 

дълготрайните активи със собствен 

капитал (СК/ДА) 

0,03 1,17 1,98 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
1,05 1,13 1,17 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 
0,01 0,11 0,16 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Енергико Трейдинг България“ ООД за периода 2021 – 2023 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност 0,03 за 2021 г. и се увеличава до 1,98 за 2023 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 1,05 

през 2021 г., се увеличава до 1,17 през 2023 г. Това е показател, че дружеството ще 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства е със стойност 0,01 за 2021 г. и се увеличава до 0,16 през 

2023 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване на 

задълженията си със собствени средства. 
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Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Енергико 

Трейдинг България“ ООД ще бъде добро в края на периода на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Енергико Трейдинг България“ ООД е 

представило проект на Правила за работа с потребители (Правила). С оглед гарантиране 

на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на 

разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат 

направени изменения и допълнения, както следва: 

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на 

„Енергико Трейдинг България“ ООД 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правилата за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) 

уреждат отношенията между „Енергико Трейдинг България“ ООД и клиентите на 

дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането 

и отговора на подадени заявки, жалби, сигнали и предложения от потребителите на 

енергийни услуги, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството 

преди сключването на договора. 

(2) Дружеството е „Енергико Трейдинг България“ ООД, с ЕИК 206077863, вписано 

в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 33, притежаващо лицензия № 

............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република 

България за срок от …. години. 

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с 

„Енергико Трейдинг България“ ООД. 

Чл. 2. (1) Отношенията между „Енергико Трейдинг България“ ООД и клиентите се 

основават на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 

предоставянето на услугите. 

(2) „Енергико Трейдинг България“ ООД спазва изискванията за конфиденциалност 

и предпазване на информацията на клиента както от други клиенти, така и от трети 

страни. 

(3) „Енергико Трейдинг България“ ООД се стреми към подобрение на процесите по 

обмен на информация и обработването на заявки и предложения от клиентите. 

Чл. 3. (1) „Енергико Трейдинг България“ ООД, в качеството си на търговец на 

природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ 

на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за 

енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, 

обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(2) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с клиентите.  

Чл. 4. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството 

и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

Раздел втори „Организация на работа с клиенти“ 

Чл. 5. Основни функции и задължения на дружеството по отношение на работа с 

клиенти: 

1. събиране и систематизиране на информацията, необходима за подготовка и 
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сключване на договори за доставка на природен газ и допълнителни споразумения към 

тях; 

2. осъществяване на комуникация с клиенти във връзка с изпълнение условията по 

сключени договори за доставка на природен газ, в това число: по заявените за доставка 

количества природен газ и техните изменения; фактурирането на природния газ; спазване 

на реда и сроковете за заплащане на природния газ; уведомяване на клиентите с 

неизпълнени задължения за предприемане на действия, свързани с ограничаване на 

доставката на природен газ, съответно за възстановяване на доставката. 

Чл. 6. (1) Договорите за доставка на природен газ между „Енергико Трейдинг 

България“ ООД и клиентите регламентират най-малко следното: 

1. предмет на договора, права и задължения на страните по него; 

2. ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ; 

3. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора; 

4. условия за едностранно прекратяване на договора от страна на клиента без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

5. условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на 

доставките в случай на неизпълнение на задължения по договорите за доставка. 

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови клиенти съдържат и: 

1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за 

доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално дневно 

количество; 

2. период от време и условия за доставка на количества природен газ със 

съответните качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и 

измерване на природния газ; 

3. финансови гаранции от страна на клиента, гарантиращи изпълнението на 

задълженията му по договора за доставка; 

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. Покупко-продажба на природен газ; 

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен газ 

и достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа.  

(4) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 7. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в 

структурата си. 

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават 

всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по 

тях, за подаване на жалби и запитвания. 

(3) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

Раздел трети „Обмен на информация с клиентите“ 

Чл. 8. (1) „Енергико Трейдинг България“ ООД предоставя периодично или по 

изискване на клиента информация относно предоставяните услуги. 

(2) „Енергико Трейдинг България“ ООД предоставя информация за обектите на 

клиента ежедневно след като тези данни са публикувани от съответния мрежови оператор. 

(3) предоставяната информация може да бъде: 

1. показания на средствата за търговско измерване на обектите на клиента, в случай 

че те са получени от съответния мрежови оператор; 

2. информация относно формираните разходи; 
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3. информация относно реализираните дисбаланси; 

4. друга информация. 

(4) „Енергико Трейдинг България“ ООД спазва правилата за конфиденциалност 

при обмен на търговска информация. 

Чл. 9. (1) Преди сключването на договор, при поискване от „Енергико Трейдинг 

България“ ООД, клиентът предоставя: 

1. въпросник за Опознаване на клиента (КУС); 

2. техническа информация, която е свързана с предоставяната услуга консумация 

на обектите за период от последните три месеца до една календарна година и др.; 

3. друга информация, свързана с предоставените услуги. 

Раздел четвърти „Условия, ред и срокове за подаване и разглеждане на жалби, 

сигнали и предложения“ 

Чл. 10. (1) Клиентите могат да подават до ,,Енергико Трейдинг България“ ООД 

жалби, сигнали и предложения. 

(2) Жалба се подава в случаите на спорове относно нарушения от страна на 

„Енергико Трейдинг България" ООД на нормативни  изисквания или на условия на 

сключени договори за доставка. 

(3) Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията на работа с 

клиенти или за решаване на други въпроси в предмета на дейност на дружеството. 

(4) Сигнали могат да се подават за незаконосъобразни действия от страна на 

„Енергико Трейдинг България“ ООД или на конкретни служители на дружеството, с които 

се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 

Чл. 11. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалби, 

сигнали и предложения на клиенти, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР). 

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на клиентите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Всеки документ, постъпил в „Енергико Трейдинг България“ ООД, подаден от 

клиент на дружеството, се регистрира в регистъра по ал. 2.  

Чл. 12. (1) Дружеството проверява дали подадената от клиента жалба, сигнал или 

предложение отговаря на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

5. да са подписани от подателя. 

(2) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали. 

Чл. 13. (1) Дружеството може да изисква предоставянето на допълнителна 

информация от подателя на жалбата, сигнала или предложението за изясняване на 

обстоятелствата по случая. За целта могат да бъдат организирани срещи с подателя на 

жалбата, сигнала или предложението. 

(2) Подателят на жалба, сигнал или предложение е длъжен да съдейства на звената 

или служителите в дружеството и да им предоставя всички необходими документи и 

сведения, с които разполага, за изясняване на случая. 

Чл. 14. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала или предложението на 

клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен 

път. 

(2) Срокът за разглеждане, проверка и отговор на подадена жалба е до 30 (тридесет) 

дни от получаването ѝ. 
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(3) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 7 (седем) работни дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента. 

(4) В случай, че Клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той 

има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в 3 (три) дневен срок. 

Чл. 15. (1) Становище по подадено предложение се взема най-късно 3 (три) месеца 

след неговото постъпване и се съобщава в 10-дневен срок от изготвянето му на подателя.  

(2) Становище по подаден сигнал се взема най-късно 3 (три) месеца от 

постъпването му. В случай, че сигналът е уважен се предприемат мерки за отстраняване  

на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което се уведомява подателя, а 

когато се засягат права или законни интереси и на други лица, и тях, в 10-дневен срок от 

изготвяне на становището.  

Чл. 16. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите и 

предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да 

предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от клиента. 

Чл. 17. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

дружеството на клиентите, са: 

1. център за работа с клиенти – офиса на „Енергико Трейдинг България“ ООД, 

гр.….., п.к. …., бул./ул. …….; 

2. официална интернет страница на дружеството : ……….; 

3. електронен адрес на дружеството: ………. 

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си в брошури; 

публикации в средствата за масово осведомяване на национално и регионално ниво; 

публикации в специализирани издания, както и на интернет страницата си. 

Раздел пети „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен 

газ“. 

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва А. Иванова. В КЕВР е постъпило заявление от „Енергико Трейдинг 

България“ ООД с искане за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. 

Извършено е проучване на представените данни и документи. Заявителят е представил 

Удостоверение за актуално състояние, от което е видно, че дружеството е с ограничена 

отговорност, вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, капиталът 

му е 51 хил. лв., разпределен на дялове между съдружниците: Литаско СА, чуждестранно 

юридическо лице, регистрирано според законите на конфедерация Швейцария; Иван 

Кирилов Дреновички и „Агроинженеринг-90“ ЕООД. „Енергико Трейдинг България“ 

ООД се управлява и представлява от управителя Валентин Василев Златев. В тази връзка 

„Енергико Трейдинг България“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, следователно отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. Заявителят е представил всички 

необходими декларации, поради което издаването на исканата лицензия не е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

Заявителят е поискал да му бъде издадена лицензия за максималния срок от 35 
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години, като е аргументирал искането си с дългосрочен договор за доставка на природен 

газ на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически с национално значение 

клиент. 

По отношение на техническите възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността, заявителят е посочил, че предвижда да извършва дейността в 

офис в гр. София, който е оборудван с необходимите мобилни персонални компютри и 

средства за комуникация, както и разполага със сървър за електронна поща, с платен 

лиценз в тази връзка. В тази връзка заявителят е представил копия на фактури за покупка 

на компютърни компоненти и софтуер. 

Видно от приложените документи, дружеството разполага със счетоводна система, 

система за труд и работна заплата и личен състав, както и електронна платформа за 

обслужване на клиенти. Представени са данни за технически характеристики на 

информационната система и софтуера, които и три копия на договори с „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД за осигуряване на интернет и телекомуникационни 

съобщителни услуги. 

„Енергико Трейдинг България“ ООД декларира, че има споразумение за членство 

на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. С оглед доказване на изпълнение 

на изискванията за наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на 

сделки с природен газ, заявителят е представил писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Предоставено е и писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД, от което е видно, че заявителят има 

сключени договори с оператора, както и внесени депозити във връзка с тези договори. Въз 

основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕНЕРГИКО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността. 

По отношение на човешките ресурси и организационна структура е представена 

схема на управленската и организационна структура, както и щатно разписание на 

персонала. Представени са копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии и 

копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи квалификацията и опита на 

управителя и персонала, както и познаването на пазара на природен газ. 

Като новоучредено дружество „Енергико Трейдинг България“ ООД е предоставило 

информация за опита на акционера, имащ контрол върху него, а именно Литаско СА. Като 

част от групата на Литаско СА, „Енергико Трейдинг България“ ООД отбелязва, че започва 

своята дейност в началото на 2021 г., като за период от 4 месеца е реализирало 

приблизително по 240 000 MWh месечно на българския пазар. Въз основа на 

гореизложеното, може да се приеме, че „Енергико Трейдинг България“ ООД притежава 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността. 

Р. Тахир представи анализ на финансовите възможности за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. „Енергико Трейдинг България“ ООД е новоучредено 

дружество и в тази връзка не може да бъде направен анализ на годишни финансови отчети 

за 3 години назад. Заявителят е представил удостоверение от „СИТИБАНК ЕВРОПА“ АД, 

с което банката удостоверява, че „Енергико Трейдинг България“ ООД е клиент на банката 

и поддържа активни сметки, като към 30.04.2021 г. разполага с наличности по своите 

сметки в размер надвишаващ сумата от 1 300 000 лв. В резултат на оперативната дейност, 

дружеството счита, че ще се акумулират достатъчно средства, които ще обезпечат 

лицензионната дейност. „Енергико Трейдинг България“ ООД има договор за револвираща 

кредитна линия в размер до 10 млн. евро. Дружеството е представило наличните депозити 

по действащите договори. По договора за достъп и пренос на природен газ с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е в размер на 1500 хил. лв. По Договора за покупка и продажба на 

природен газ за балансиране депозитът е в размер на 1мил. лв. под формата на банкова 

гаранция. По Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за търговия на платформата за търговия на 

„Газов Хъб Балкан“ депозитът е в размер на 40 807 лв. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Енергико Трейдинг 
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България“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

„Енергико Трейдинг България“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 – 

2023 г. В Таблица №1 са посочени обемите за покупка и продажба на природен газ, 

прогнозните цени за покупка и продажба на природен газ, разходи за капацитет. Посочени 

са разходите, които ще извършва по отношение на персонал, амортизации и др. „Енергико 

Трейдинг България“ ООД е представило счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи 

и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2023 г. От анализа се вижда, че дружеството 

прогнозира да реализира печалби в размер от 6 хил. лв. за 2021 г. до  2 669 хил. лв. за 2023 

г. 

От анализа на показателите за коефициента на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал се вижда, че дружеството няма да има затруднения при покриване 

със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на ликвидност е над 1, което означава, че дружеството ще разполага със 

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност се увеличава до 0,16 през 2023 г. Това е показател, че 

дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени 

средства. Очакваните стойности на горепосочените показатели показват, че финансово-

икономическото състояние на „Енергико Трейдинг България“ ООД ще бъде добро в края 

на периода на бизнес плана. 

А. Иванова каза, че към заявлението си „Енергико Трейдинг България“ ООД е 

представило проект на Правила за работа с потребители, съгласно чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ. С 

оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, 

както и за яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила са 

направени предложения за изменения и допълнения, които са представени в доклада. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, 

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 

9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме 

Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Енергико Трейдинг Bългария“ ООД или други упълномощени от 

тях представители на дружеството.  

И. Н. Иванов обърна внимание, че в Таблица №1, която е за прогнозните обеми 

търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ, дружеството дава 

средни прогнозни цени за покупка на природен газ от порядъка на 32 лв./MWh за тази 

година и до 33,29 лв./MWh за следващите две години. Председателят не иска да се 

променя каквото и да било от доклада, но не може да не отбележи, че това е твърде 

оптимистична цена, защото само за м. юли цената е станала 49,94 лв./MWh при тяхна 

прогнозна цена 32 лв./MWh. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи по т. 2 от проекта на 

решение провеждане на откритото заседание за разглеждане на доклада за 14.07.2021 г. от 

10:00 часа в залата на ІV етаж в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, 

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 

9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 23.04.2021 г. от 

„Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Енергико Трейдинг Bългария“ ООД или 

други упълномощени от тях представители на дружеството.  

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 

21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-91 от 27.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са 

установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 28.04.2021 г. от 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е изискано да представи следните допълнителни 

данни и документи: договор за поддържане на електронна поща и договор за доставка на 

интернет и телекомуникационни услуги; доказателства за паричен ресурс; информация за 

извършени сделки с природен газ и сключени договори с клиенти за доставка на природен 

газ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 17.05.2021 г. заявителят е представил изисканите 

данни и документи.  
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Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 

I. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-30 

от 21.04.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ 

дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се 

издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията - чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността 

не се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава 

лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е 

обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е 

отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в 

който не може да направи ново искане за издаване на лицензия - чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210419142456 от 19.04.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 205828150, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, ул. „Панчо 

Владигеров“ № 21, ет. 3.  

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД има следния предмет на дейност: доставка 

и продажба на природен газ, изграждане на мрежи и съоръжения, свързани с продажбата 

на природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона. 

Капиталът на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е в размер на 5000 (пет 

хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност 100 

(сто) лева. Едноличен собственик на капитала е Веселин Павлов Тодоров, който е и 

управител на дружеството. 

Видно от горното, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД e търговец по 

смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон. 

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван 

от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят е декларирал, 

че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и 

не е в ликвидация, както и че не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

природен газ“, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му 

е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия: 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е 

поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който срок е обоснован със 

следните аргументи: 

apis://NORM|4076|0||/
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Заявителят посочва, че се стреми към трайно утвърждаване на пазара на природен 

газ в България. В тази връзка счита, че ще осигури достатъчно ресурси за извършване на 

дейността си през десетгодишния период на действие на лицензията и за гарантиране на 

изпълнение на задълженията си по сключените сделки за природен газ. „БЪЛГЕРИАН 

ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД планира с развитие на дейността си да направи инвестиции в 

компютърно оборудване и програмни продукти, както и да разкрие нови работни места с 

разширяване на пакета от услуги, които ще предлага на своите клиенти. С оглед 

изложеното, счита за обосновано лицензията за търговия с природен газ да бъде издадена 

за десетгодишен срок, за да се даде възможност на дружеството да развива дейността си в 

посока придобиване на необходимия опит в условията на развиващ се газов пазар, както и 

да утвърди позициите си на либерализирания пазар. В допълнение посочва, че 

присъствието на повече конкурентоспособни търговски участници на пазара ще спомогне 

за постигане на целите на ЗЕ и ще улесни интегрирането на България в общия енергиен 

пазар на Европейския съюз. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията. Съгласно чл. 11, ал. 7, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ 

към заявлението за издаване на лицензия следва да бъдат приложени данни и 

доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства 

за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, както и 

доказателства за наличие на техническа осигуреност за сключване на сделки с природен 

газ. 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е заявило, че предвижда да извършва 

дейността „търговия с природен газ“ в офис в гр. София, п.к. 1336, ж.к. „Люлин“ ул. 

„Панчо Владигеров“ № 21. Дружеството заявява, че офисът е оборудван с мобилни 

персонални компютри за две работни места, офис мебели и техника, както и средства за 

комуникация. Дружеството предвижда да използва два броя работни станции, чрез които 

ще се обработва и изпраща информацията за участие в пазара, оборудвани с два броя 

лаптопа. В тази връзка заявителят е представил копие на Договор за покупко-продажба на 

стоки № 78524744/2021 от 24.02.2021 г., сключен със „Стантек“ ЕООД за покупка на 

компютърни компоненти и софтуер, на стойност 1825 лв., видно от приложена към 

договора фактура. Дружеството е представило информация относно техническите 

параметри на използваните от дружеството системи за търговия с природен газ, както 

следва: Windows 10 Pro; версия на Microsoft Office Home and Business 2019. Дружеството е 

заявило, че използваната електронна поща с разширение abv.bg се ползва безплатно, при 

общи условия за ползване на предоставяните от „Нет Инфо“ ЕАД информационни 

ресурси и услуги от потребителите на уебсайта www.abv.bg. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД е представило копие на договор № В-СВ-SF-1063013-01462 от 

14.09.2020 г., сключен с „Кулбокс“ АД за доставка на интернет и телекомуникационни 

услуги. 

Заявителят посочва, че към настоящият момент извършва сделки чрез системата за 

борсова търговия на природен газ, както и, че осъществява информационен обмен чрез 

системите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. С оглед изпълнение на изискванията за доказване 

на наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен 

газ, заявителят е представил писмо с изх. № ГХБ 380 от 07.04.2021 г. от „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, видно от което средствата за осъществяване на лицензионната дейност на 

дружеството отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова 

търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер 

http://www.abv.bg/
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на оперативна памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за 

осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната 

система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че, считано от 

началото на 2020 г. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД има успешен достъп до 

системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. Заявителят е представил 

писмо с изх. № БТГ-24-00-942 (1) от 13.04.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което се 

посочва, че към 13.04.2021 г. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД на основание 

сключени договор за достъп и пренос, договор за покупко-продажба на газ за балансиране 

и договор за ползване на Виртуална търговска точка е получило достъп до 

информационната система „Платформа за търговско диспечиране“. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило схема на управленската и 

организационна структура на дружеството, която включва три отдела: „Търговия с 

природен газ“, „Развитие на търговската дейност“ и „Поддръжка и логистика“. 

Дружеството е създадено през 2019 г. От учредяването му до настоящия момент 

дейността по търговия с природен газ се е осъществявала от управителя Веселин Тодоров. 

От 23.02.2021 г. същият е председател на управителния съвет на Асоциацията на 

търговците и производителите на природен газ и водород. Представено е копие на 

учредителен акт на дружеството, автобиография и копие на диплома за завършено 

образование, удостоверяващи опита и квалификацията на управителя за извършване на 

дейността „търговия с природен газ“. От представените документи е видно, че 

управителят притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с 

природен газ“ и познава пазара на природен газ.  

Заявителят предвижда след получаване на лицензия  да бъдат назначени експерти в 

трите отдела в структурата на дружеството.  Обслужването на счетоводната и 

юридическата дейност ще се извършва въз основа на сключени договори със 

специализирани дружества. 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД посочва, че е регистриран участник на 

Платформата за резервиране на капацитети RBP, както и че през 2020 г. е сключило 

сделки за доставка на природен газ с четири дружества. В тази връзка е приложило четири 

копия на стандартизирани договори за покупко-продажба на природен газ на 

краткосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, сключени 

през 2020 г. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“:  

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е новоучредено дружество, поради което 

заявителят е представил доказателства за паричен ресурс. Представена е банкова 

референция № 081665009733 от 17.05.2021 г., издадена от „УниКредит Булбанк“ АД, с 

която банката удостоверява, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е клиент на 

банката и към 14.05.2021 г. притежава разплащателна сметка в лева със салдо в размер на 

168 264,33 лв.  

Дружеството е представило счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и 
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паричен поток за 2020 г. От годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.е видно, 

че отчита печалба в размер на 35 хил. лв. Общите приходи са в размер 174 хил. лв., а 

общите разходи са в размер на 137 хил. лв. Общата сума на актива е 238 хил. лв. за 2020 г. 

Нетекущите активи са в размер на 17 хил. лв., а текущите активи в размер на 221 хил. лв. 

За 2020 г. записания капитал е в размер на 5 хил. лв. Собственият капитал е в размер на 14 

хил. лв. Краткосрочните задължения са в размер на 224 хил. лв. 

От паричния поток за 2020 г. е видно, че постъпленията са от основната търговска 

дейност на дружеството - приходи от търговски контрагенти. Плащанията са свързани с: 

търговски контрагенти и трудови възнаграждения. По отношение на финансовата дейност 

постъпления са от получени заеми. От паричния поток е видно, че паричните средства са с 

положителни стойности в края на годината. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

0,82, което е показател, че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране със 

собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност е 0,99, 

което е показател, че дружеството не е имало затруднения при погасяване със свободни 

оборотни средства на текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност е със стойност 0,06. Това е индикатор, че дружеството може да е имало 

затруднения при покриване на задълженията си със собствени средства. Въз основа на 

показателите, изчислени на база обща балансова структура за 2020 г., може да се направи 

извод, че финансово-икономическото състояние на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ 

ЕООД е лошо. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

За целите на финансиране на инвестиционните проекти на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД предвижда реинвестиране на собствени парични средства и заявява, 

че в резултат на оперативната дейност ще се акумулират достатъчно средства, които ще 

обезпечат лицензионната дейност. При необходимост „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ 

ЕООД предвижда използването на други финансови инструменти, в това число банкови 

кредити, за гарантиране на дейността си. 

Във връзка със сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно 

клаузите на които „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД има задължението да поддържа 

обезпечения, е представено писмо с изх. № БТГ-24-00-953 (1) от 12.04.2021 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се удостоверяват предоставените от заявителя депозити, 

както следва: по договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4244 от 

11.11.2019 г. депозит в размер на 10 хил. лв. и по договор за достъп и съхранение на 

природен газ № 4918 от 26.03.2021 г. депозит в размер на 20 хил. лв. 

 

II. Бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за периода 2021 – 

2025 г. 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 

– 2025 г., както следва: 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2025 г. 

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния 

газ са представени в таблица № 1: 
Таблица 

№ 1  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо покупки на природен газ, MWh 105 560 108 727 111 989 115 348 118 809 

Общо продажби на природен газ, MWh 105 560 108 727 111 989 115 348 118 809 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 35,05 32,71 30,60 28,80 28,32 
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Средни прогнозни продажни цени, 

лв./MWh  
37,69 35,17 32,90 30,97 30,45 

Разходи за закупуване на природен газ,  

хил. лв. 
3700 3557 3427 3322 3364 

Приходи от продажби на природен газ,  

хил. лв. 
3978 3824 3685 3572 3617 

 

2. Инвестиционна програма 

Инвестиционните разходи, които формират дълготрайни материални и 

нематериални активи за периода 2021 – 2025 г., са представени в таблица № 2: 
Таблица № 2 

Показател 
Мерна 

единица 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Общо:  

Машини и оборудване лв. 2000 4000 6000 8000 10 000 30 000 

Транспортни средства лв. 8000 1500 2000 2000 2000 15 500 

Други ДМА лв. 3000 4500 6000 8000 10 000 31 500 

Права върху собственост лв. 5000 0 0 0 0 5000 

Програмни продукти лв. 6500 1000 1000 0 3000 11500 

Общо: лв. 24 500 11 000 15 000 18 000 25 000 93 500 

 

Планираните инвестиции за дейността „търговия с природен газ“ в периода 2021 – 

2025 г. са на обща стойност 93 500 лв. Те представляват инвестиции в машини и 

оборудване, транспортни средства, права върху собственост и програмни продукти, 

които да спомогнат за повишаване ефективността на предлаганите от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД услуги. В периода 2021 – 2025 г. дружеството предвижда 

допълнителни инвестиции в други дълготрайни материални активи (ДМА), които ще 

обслужват дейността по търговия с природен газ, основно за обезпечаване работата на 

персонала.  

3. Прогнозна структура и обем на разходите  

Разходите по икономически елементи са, както следва: 

Разходи за материали включват: разходи за покупка на горива (за автомобилите), 

масла, както и други материали – електроенергия, вода, резервни части, консумативи, 

канцеларски материали и други. Разходите за материали са 6 хил. лв. за 2021 г. и да 

бележат ръст от 5% годишно. 

Разходи за външни услуги включват: разходите, пряко свързани с дейността и 

услугите, извършени от външни фирми – подизпълнители. Те са в размер на 46 хил. лв. за 

2021 г. и се предвижда да достигнат 56 хил. лв. през 2025 г. 

Разходи за амортизации са предвидени на стойност 4 хил. лв. за 2021 г., а през 

последната година възлизат на 11 хил. лв. При определяне на амортизационните 

отчисления е използван линейният метод на амортизация.  

Разходи за персонал включват: разходите за заплати в т.ч. разходите за осигуровки 

на персонала, необходим за безпроблемното обезпечаване на дейността. Месечните 

работни заплати са разчетени, в зависимост от изпълняваните длъжности и функции. 

Предвидените разходи за персонал през 2021 г. са 83 хил. лв., а през 2025 г. са в размер на 

101 хил. лв. 

Разходи за годишни лицензионни такси са определени в съответствие с Тарифа за 

таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана. 

Други разходи: за служебни пътувания, командировки и други, които не могат да 

бъдат отнесени към някои от предходните елементи на разходите. Прогнозираните 

разходи за първата година са в размер на 12 хил. лв. и се увеличават до 15 хил. лв. за 2025 

г.  

4. Прогнозен обем на приходите  
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Прогнозираните приходи са формирани 100% от приходи от търговия с природен 

газ. За първата година от периода се предвижда приходите от дейността да бъдат в размер 

на 3 978 245 лв., а през 2025 г. в размер на 3 617 414 лв. 

5. Прогнозни годишни финансови отчети 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. 

За целия период дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 111 

хил. лв. за 2021 г.; 94 хил. лв. за 2022 г.; 77 хил. лв. за 2023 г.; 61 хил. лв. за 2024 г. и 54 

хил. лв. за 2025 г.  

Общите приходи намаляват от 3978 хил. лв. за 2021 г. на 3617 хил. лв. през 2025 г. 

Намалението на общите приходи се дължи на намалените приходи от продажба на стоки. 

Общите разходи намаляват от 3855 хил. лв. за 2021 г. на 3558 хил. лв. за 2025 г. С най-

голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, които от 3700 

хил. лв. намаляват до 3364 хил. лв. Структурата на общите разходи включва още разходи 

за: материали; външни услуги; амортизации; персонал; годишни лицензионни такси и 

други. 

Общо активите се увеличават от 138 хил. лв. за 2021 г. до 425 хил. лв. за 2025 г. 

Нетекущите активи се увеличават от 36 хил. лв. за 2021 г. на 74 хил. лв. за 2025 г., 

вследствие на увеличаване на нетекущите материални активи. Текущите активи се 

увеличават от 102 хил. лв. за 2021 г. на 351 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване 

на вземанията от клиенти, парични обезпечения по договори и увеличението на паричните 

средства в безсрочни депозити. Регистрирания капитал за посочения период остава с 

непроменена стойност в размер на 5 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на 

собствения капитал от 127 хил. лв. за 2021 г. на 412 хил. лв. за 2025 г., вследствие на 

увеличение на неразпределената печалба. Краткосрочните задължения се увеличат от 11 

хил. лв. за 2021 г. на 13 хил. лв. за 2025 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. 

Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, плащания на данъци 

върху печалбата и краткосрочни финансови активи, държани с търговски цели. При 

инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за покупка на 

дълготрайни активи. От паричните потоци е видно, че в края на всяка една година от 

периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

Прогнозни приходи и разходи, финансови резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 3: 

 
Таблица № 3 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 3978 3824 3685 3572 3617 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 3855 3720 3599 3505 3558 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 123 104 86 67 59 

Финансов резултат (хил. лв.) 111 94 77 61 53 

Коефициент на покритие на 

дълготрайните активи със собствен 

капитал (СК/ДА) 

3,57 5,29 5,91 5,97 5,57 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
9,57 17,11 22,34 25,69 27,80 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
11,90 19,87 25,09 29,65 32,67 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.: 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност 3,57 за 2021 г. и се увеличава до 5,57 за 2025 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 9,57 

през 2021 г., се увеличава до 27,80 през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще 

разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства е със стойност 11,90 за 2021 г. и се увеличава до 32,67 

през 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да изпита затруднения за покриване на 

задълженията си със собствени средства. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД ще бъде много 

добро за целия период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги: 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 10 и чл. 13, ал. 6 от 

НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с 

потребители (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите 

на енергийни услуги, както и с оглед яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя 

проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както 

следва:  

Проект на Правила за работа с потребителите на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД и Клиентите на дружеството, свързани с 

продажбата на природен газ по свободно договорени цени, като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, ПТПГ, 

обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. и предоставяните услуги от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ 

ЕООД; 

3. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

4. информация, която се предоставя на Клиентите на дружеството преди 

сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на 

природния газ, начини и срокове на плащане.  

(2) Дружеството е „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК 205828150, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, ул. „Панчо Владигеров“ № 21, ет. 3, 

притежаващо лицензия с вх. №……../……….г. за дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Република България за срок от ……години.  

(3) Клиент е всеки клиент, сключил договор за покупка на природен газ с 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. 

(4) „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, в качеството му на търговец на 

природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ 

на Клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за 

енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, 

обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.   
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(5) При обслужването на Клиентите си, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

спазва следните принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. честна и открита комуникация; 

3. уважение на желанията на клиента; 

4. информираност на клиента; 

5. стандартизиране на процесите с цел осигуряване на постоянно високо качество 

на обслужването и висока клиентска удовлетвореност; 

6. постоянно подобрение на процесите и внедряване на добри практики; 

7. конфиденциалност. 

Раздел втори „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен 

газ“ 

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността търговия с природен газ в 

съответствие с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално (но не само) 

на ЗЕ, ПТПГ и Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или 

газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен 

газ, обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г. 

(2) Дружеството разработва и прилага система за работа с Клиентите, която 

отговаря на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания. 

(3) Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и 

бланки във връзка с работата с Клиентите.  

Чл. 3. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени 

договори с Клиентите. При сключването на всеки индивидуален договор Дружеството 

задължително предоставя екземпляр от тези правила. 

 (2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори могат 

да се правят само при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и Клиента. 

Чл. 4. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат най-малко следното:  

1. предмет на договора, права и задължения на страните по него; 

2. ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ; 

3. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора; 

4. условия за едностранно прекратяване на договора от страна на клиента без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

5. условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на 

доставките в случай на неизпълнение на задължения по договорите за доставка. 

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови клиенти съдържат и: 

1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за 

доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално дневно 

количество; 

2. период от време и условия за доставка на количества природен газ със 

съответните качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и 

измерване на природния газ; 

3. финансови гаранции от страна на клиента, гарантиращи изпълнението на 

задълженията му по договора за доставка; 

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. Покупко-продажба на природен газ; 

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен газ 

и достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа.  

(4) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с Клиентите.  



 55 

(2) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на жалбите 

на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР).  

(3) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 6. (1) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството 

и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

Договора между страните. 

(2) „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООД гарантира за качеството на доставения 

природен газ. Дружеството доказва показателите и качеството на природния газ с 

удостоверение издавано от обществения доставчик и/или компаниите, доставящи 

природен газ до българската граница. 

Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 7. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в 

структурата си. 

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават 

всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по 

тях, за подаване на жалби и запитвания. 

(3) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата 

на дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

(5) Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 8. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в 

съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството и Клиентите спазват 

правилата за конфиденциалност и неразкриване на трети страни на чувствителна 

търговска информация без писменото съгласие на другата страна. 

Чл. 9. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ или 

друг договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация: 

1. обща информация: фирма на потребителя; седалище и адрес; лице (лица) за 

контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с Клиента; идентификационен код 

по ЕИК; данни относно банковата сметка; 

2. информация относно потреблението на природен газ: количества природен газ (в 

МВтч), консумирани от Клиента за последните 3 пълни календарни месеца; техническа 

информация относно обектите на Клиента; 

3. друга информация, поискана от Дружеството, която е необходима с оглед 

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно 

договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ; 

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния 

оператор на газопреносна/ газоразпределителна мрежа. 

(2) За целите на установяването на параметрите на сделки по договорите с 

природен газ с всеки Клиент, Дружеството използва и общодостъпни източници на 

информация - Търговски регистър, информация от електронната страница на КЕВР, 

публикации в пресата и други. 

(3) Клиентите са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

данните по ал. 1 в четиринадесет дневен срок от нейното настъпване, както и да 

представят на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната 
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промяна. 

(4) След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, Клиентът 

своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на 

сделките, съгласно ПТПГ. 

Чл. 10. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, 

регламентиращи сключваните от него сделки на всеки, който поиска това, и ги публикува 

на интернет страницата си. 

(2) Дружеството своевременно уведомява Клиента за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на Клиента 

във връзка с участието му на свободния пазар на природен газ. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор 

на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на спорове“ 

Чл. 11. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения, 

да проследяват движението им и да бъдат информирани за техния резултат. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в 

писмен вид на посочените в чл. 7, ал. 3 канали за комуникация. 

(3) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 5, 

ал. 3, с входящ номер и дата. При поискване от Клиента, Дружеството е длъжно да му 

предостави талон за регистрация в деловодната система с вх. номер и дата на подадения 

документ. 

(4) Клиентите имат право да подават сигнали, свързани с безопасността на 

доставката на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството. 

Дружеството е длъжно да регистрира подадените сигнали в регистъра по чл. 5, ал. 3. 

(5) Дружеството има право да остави без движение жалби, молби, сигнали и 

предложения, ако са подадени анонимно. Ако те са подадени от различно от 

представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен 

негов представител, Дружеството писмено указва това на подателя. 

Чл. 12. (1) Подаваните от Клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва 

да отговарят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя (за юридически лица - ЕИК или 

БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт 

във връзка с конкретния случай, визиран в жалбата, молбата, сигнала или предложението;  

3. да е посочено в какво се състои искането или предложението;  

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива;  

5. жалбата, молбата, сигнала или предложението да са подписани от подателя или 

негов упълномощен представител.  

(2) Дружеството има право да изисква от Клиента допълнителна информация 

относно отделните случаи, да поиска становище от трети лица – специалисти в 

съответната област, както и да извършва проверки на място. За направените проверки се 

съставя Констативен протокол, подписан от представител на Дружеството и Клиента, а в 

случай на отказ на Клиента или негово отсъствие – от двама независими свидетели. 

Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за 

Дружеството и Клиента. Дружеството е длъжно да предостави единия екземпляр на 

Клиента, а в случай, че той е съставен в негово отсъствие – да го изпрати по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

(3) В случай, че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, сигнала 

или предложението е с поверителен характер, подателят следва изрично да посочи това 

обстоятелство. Дружеството е длъжно да запази конфиденциалността на тази информация, 

освен ако държавен орган не я поиска във връзка с дейността си. 

Чл. 13. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 
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значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, молбите, сигналите и 

предложенията на Клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или по електронен път.  

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в регистъра 

по чл. 5, ал. 3. 

(3) По жалби, свързани с неточно измерване или с безопасността на доставката на 

природен газ, Дружеството е длъжно да отговори в срок от 3 работни дни, съответно да 

предприеме мерки в същия срок. 

(4) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството 

уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2.  

Чл. 14. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 

13, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

Чл. 15. (1) Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от него 

адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция. 

(2) В случай, че Клиентът не е посочил адрес за кореспонденция или същият е 

невалиден, отговорът на Дружеството се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до 

адреса/седалището или електронния адрес за кореспонденция на Клиента, посочени в 

договора с Дружеството. 

(3) Жалби, подадени по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако 

са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и 

обстоятелства. Жалби, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като писмено му се 

съобщават основанията за това. 

(4) В случай, че Клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той 

има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в 3 (три) дневен срок. 

Чл. 16. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и 

предложения в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да 

предоставя информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента. 

Чл. 17. Дружеството използва всички допустими от закона способи за разрешаване 

на спорове, включително: 

1. провежда преговори, в които се стреми изчерпателно да изложи пред Клиента 

своите мотиви за предприети действия, както и да даде всички необходими разяснения, 

свързани със спецификите на осъществяваната от дружеството лицензионна дейност с 

оглед избягване на един бъдещ спор; 

2. участва в инициирани от него или Клиента пред КЕВР производства по 

доброволно уреждане на спорове с Клиенти по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г. 

Чл. 18. В случаите когато Дружеството и Клиентът не могат да решат спора по 

реда на чл. 17, Клиентът или Дружеството могат да отнесат спора за решаване пред 

компетентния съд. 

Чл. 19. При наличие на неплатено задължение по издадена фактура за консумиран 

природен газ за изминал период, Дружеството може да стартира производства за събиране 

на задължението по Гражданския процесуален кодекс, включително: 

1. да поиска от компетентния съд издаване на заповед за изпълнение; 

2. да се снабди с изпълнителен лист; 
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3. да потърси съдействието на съдебен изпълнител предвид издадения 

изпълнителен лист, като поиска налагането на обезпечителни мерки и прилагането на 

допустимите от закона способи за принудително събиране на задълженията. 

Раздел пети „Сътрудничество с организациите на потребителите. 

Комуникационни канали.“ 

Чл. 20. (1) Дружеството сътрудничи с организациите на потребителите, 

представляващи техните интереси. 

(2) Дружеството организира и представя съвместно с потребителските организации 

мерки и инициативи по развитието на  свободния пазар на природен газ. 

Чл. 21. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

Дружеството на Клиентите, са: 

 1. офиса на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София, п.код 1336, ж.к. 

Люлин, ул. Панчо Владигеров № 21; 

 2. интернет страница на Дружеството: ……………; 

 3. електронен адрес на Дружеството: gaz_company@abv.bg  

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във връзка 

с предоставяните услуги в брошури; публикации в средствата за масово осведомяване на 

национално и регионално ниво; публикации в специализирани издания, както и на 

интернет страницата си. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен 

газ“ и са одобрени от КЕВР с решението за издаване на лицензията.  

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.   

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, 

които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва А. Иванова. Постъпило е заявление от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ 

ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. Въз основа на анализ на предоставените данни и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката се е установило следното: 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, заявителят е 

еднолично дружество с ограничена отговорност. Капиталът на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД е в размер на 5000 лева. Едноличен собственик на капитала е Веселин 

Павлов Тодоров, който е и управител на дружеството. В този смисъл дружеството e 

търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ. Заявителят е представил необходимите декларации, които се изискват 

съгласно Наредбата, като по този начин издаването на лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Заявителят е поискал да му бъде издадена лицензия за срок от 10 

години, който е обосновал, включително и със стремежа си към трайно утвърждаване на 

пазара на природен газ в България. 

По отношение на технически възможности и материални ресурси за осъществяване 

на дейността, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е заявило, че предвижда да 

извършва тази дейност в офис в гр. София, който е оборудван с необходимите мобилни 

персонални компютри и средства за комуникация. Дружеството предвижда да използва 

два броя работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за 

участие в пазара. В тази връзка заявителят е представил копие на Договор за покупко-

продажба на стоки, на компютърни компоненти и софтуер. Дружеството е представило 

информация относно техническите параметри на използваните системи за търговия с 



 59 

природен газ. Дружеството е заявило, че използва електронна поща с разширение abv.bg и 

е представило копие на договор за доставка на интернет и телекомуникационни услуги. 

Заявителят посочва, че към настоящият момент извършва сделки чрез системата за 

борсова търговия на природен газ, както и че осъществява информационен обмен чрез 

системите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. С оглед изпълнение на изискванията за доказване 

на наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен 

газ, заявителят е представил писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Заявителят е представил и 

писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което се посочва, че на основание сключени договор за 

достъп и пренос, договор за покупко-продажба на газ за балансиране и договор за 

ползване на Виртуална търговска точка дружеството е получило достъп до 

информационната система „Платформа за търговско диспечиране“. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

По отношение на човешки ресурси и организационна структура „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД е представило схема на управленската и организационна структура. 

Дружеството е създадено през 2019 г. От учредяването му до настоящия момент 

дейността „търговия с природен газ“ се е осъществявала от управителя Веселин Тодоров. 

Представени са копие на учредителен акт на дружеството, автобиография и копие на 

диплома за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на 

управителя за извършване на дейността „търговия с природен газ“. От представените 

документи е видно, че управителят притежава необходимата квалификация и опит. 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД посочва, че е регистриран участник на 

Платформата за резервиране на капацитети, както и че през 2020 г. е сключило сделки за 

доставка на природен газ, в подкрепа на което е приложило четири копия на 

стандартизирани договори за покупко-продажба на природен газ на краткосрочен сегмент 

на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава човешки ресурси и организационна структура, както и 

опит за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Р. Тахир представи анализ на финансовите възможности за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е 

новоучредено дружество, поради което заявителят е представил доказателства за паричен 

ресурс. Има издадена банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД, с която банката 

удостоверява, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е клиент на банката и към 

14.05.2021 г. притежава разплащателна сметка в лева със салдо в размер на 168 264 лв. 

Дружеството има отчет за приходи и разходи и паричен поток за 2020 г., от който е видно, 

че отчита печалба в размер на 35 хил. лв. Трите коефициента, които се разглеждат, са под 

1, като единият е съвсем близо до 1. Тъй като това е новоучредено дружество и тепърва 

развива дейността си, това е нормално за тези коефициенти. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД поддържа обезпечения по договор за покупка и продажба на 

природен газ за балансиране - депозит в размер на 10 хил. лв., по договор за достъп и 

съхранение на природен газ депозит в размер на 20 хил. лв. Въз основа на 

гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“. Бизнес планът на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е за периода 2021 – 2025 г. 

В Таблица №1 са посочени обемите за покупка и продажба на природен газ, прогнозните 

цени за покупка и продажба на природен газ. Посочена е инвестиционна програма на 

обща стойност 93 500 лв. Те представляват инвестиции в машини и оборудване, 

транспортни средства, права върху собственост и програмни продукти, които ще 

спомогнат за повишаване ефективността на предлаганите от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД услуги. Посочени са прогнозната структура и обем на материалите на 
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дружеството. Представени са прогнозни счетоводни отчети за периода 2021 – 2025 г. За 

целия период дружеството прогнозира да реализира печалби, които са от 111 хил. лв. за 

2021 г. до 54 хил. лв. за 2025 г. 

От анализа на коефициента на покритие на дълготрайните активи със собствен 

капитал, коефициента на обща ликвидност и коефициента на финансова автономност се 

вижда, че стойностите са над 1 и са много добри. Това показва, че финансово-

икономическото състояние на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД ще бъде много 

добро за целия период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „БЪЛГЕРИАН ГАЗ 

КЪМПАНИ“ ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

А. Иванова каза, че към заявлението е представен проект на Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, в изпълнение на изискването на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ. 

По отношение на този проект са направени предложения за изменения и допълнения с 

оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите, както и за яснота на 

разпоредбите. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за 

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

работната група предлага Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД или други упълномощени 

от тях представители на дружеството.  

И. Н. Иванов коментира средните прогнозни покупни цени на природния газ, които 

заявява дружеството, за настоящата 2021 г. са по-високи от дадените от предходното 

дружество, а именно 35 лв./MWh, но по един неясно доказан начин тези цени намаляват и 

в 2025 г. достигат  28,32 лв./MWh. И. Н. Иванов отбеляза, че за момента няма прогнози за 

този петгодишен период, че ще има такова сериозно намаление на цената на природния 

газ. Но за това отговорност носи самото дружество, тъй като това са заложени от тях 

параметри и на базата на тези параметри се дават и разходи, и приходи, и всичко, което 

обхваща дейността на дружеството. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи по т. 2 от проекта на 

решение провеждане на откритото заседание за разглеждане на заявлението на 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за 14.07.2021 г. от 10:05 часа в залата на ІV етаж в 

сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с 

направеното допълнение. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 5 от 

Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за 

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

Комисията  
 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:05 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи по търговска регистрация „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

или други упълномощени от тях представители на дружеството.  

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 

02.04.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с 

което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 

02.04.2021 г. за прекратяване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. за прекратяване на 

дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „Консорциум Варна Про 

Енерджи” ООД, както и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-24 от 02.04.2021 г. за издаване 

на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността 

„разпределение на природен газ“, подадени от „ЗИВ” ЕООД.  

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД 

на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 89, ал. 1 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) с искане за издаване на 

разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с което се осъществява 

дейността по издадена лицензия, а именно: продажба на газоразпределителна мрежа и 

съоръжения към нея въз основа на публична продан по реда на Гражданския процесуален 

кодекс (ГПК). „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е подало и заявления с вх. № Е-

ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. на основание чл. 55, ал. 

1, т. 1 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ с искане за прекратяване на лицензия № Л-235-12 

от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ и на лицензия № Л-235-08 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността 

„разпределение на природен газ“ на територията на община Балчик.  

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. на основание чл. 89, ал. 4, т. 1 и 

т. 2 от НЛДЕ „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е приложило заявление от „ЗИВ” 

ЕООД за придобиване на енергийния обект, в качеството му на бъдещ приобретател по 
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сделката на разпореждане, както и предварителен договор за прехвърляне на имуществото 

– енергиен обект. „ЗИВ” ЕООД е подало и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. 

за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 във връзка с чл. 53, ал. 3 от 

ЗЕ. 

Със Заповед № З-Е-70 от 09.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване и анализ на постъпилите заявления и приложените към тях 

документи и установяване на относимите правни, финансово-икономически и технически 

предпоставки на ЗЕ и НЛДЕ. В резултат на извършената проверка на подадените 

заявления по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с 

изх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 16.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: копие от протокол съгласно чл. 492 от ГПК от 

проведена публична продан по изпълнително дело № 20207390400138 по описа на частен 

съдебен изпълнител (ЧСИ) Слави Сербезов, удостоверяващ, че „ЗИВ” ЕООД е обявено за 

купувач на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност; щатно 

разписание и документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от 

персонала със заявителя (трудови договори и справка от Национална агенция по 

приходите за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда); 

инвестиционна програма в бизнес плана, в която общата стойност на инвестициите за 

петгодишния период да съответства на тяхната стойност в електронния модел на цените 

на дружеството; предварителен финансов отчет за 2020 г. с приложения към него, 

изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите 

счетоводни стандарти. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 27.04.2021 г. дружеството е 

представило изисканите документи. Поради допусната техническа грешка с писмо с вх. № 

Е-ЗЛР-ЛР-21 от 17.06.2021 г. дружеството е представило коригиран бизнес план и 

прогнозни ГФО за периода 2021 – 2025 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 24.06.2021 г. 

„ЗИВ” ЕООД е представило финансов отчет за 2020 г. 

Посочените по-горе заявления произтичат от еднакво фактическо състояние, по 

което е компетентен един и същ административен орган. В тази връзка, на основание чл. 

32 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по тези заявления следва да започне и 

да се проведе едно производство. 

 

Въз основа на предоставените информация и документи от заявителите и 

извършеното проучване по преписката се установи следното: 

I. „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е дружество с ограничена отговорност с 

ЕИК 148100723, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със 

седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, р-н 

Одесос, бул. „Приморски“ № 65. Дружеството е титуляр на лицензия № Л-235-08 от 

23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия 

№ Л-235-12 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ на територията на община Балчик. „Консорциум Варна Про Енерджи“ 

ООД е длъжник по изпълнително дело № 20207390400138 по описа на ЧСИ Слави 

Сербезов, рег. № 739, район на действие ОС – Добрич. С обявление с изх. № 5495 от 

28.08.2020 г. по цитираното изпълнително дело е обявена публична продан по реда на чл. 

492 и чл. 493 от ГПК на недвижим имот – газоразпределителна мрежа (ГРМ) на община 

Балчик, собственост на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, която включва следните 

основни и спомагателни съоръжения:  

– основни: клон 1 (гр. Генерал Тошево – с. Змеево) – стоманен газопровод с 

дължина 11 794 л.м и работно налягане 1.6 Мра; клон 2 (с. Змеево – гр. Балчик) – 

стоманен и полиетиленов газопровод с дължина 29 633 м и работно налягане 1.6 Мра, от 

които 1212 м пред издаване на разрешително за ползване; клон 3 (гр. Балчик – к.к. 
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Албена) – етап 1 – стоманен и полиетиленов газопровод с дължина 16 896 м, пред 

издаване на разрешително за ползване и етап 2 – 2406 м незавършен газопровод с работно 

налягане 1.6/0.5 Мра; етап 4 (ГРМ на гр. Балчик) – стоманен и полиетиленов газопровод с 

дължина 1953 м и работно налягане 0.5 Мра. 

– спомагателни: четири броя кранови възли; три броя газорегулаторни табла; 

одорираща станция; три броя катодни станции и тридесет броя газорегулаторни и 

измервателни табла. 

 Въз основа на проведената публична продан и на основание чл. 492 от ГПК, с 

Протокол от 09.10.2020 г. за купувач на описаната ГРМ е обявено „ЗИВ“ ЕООД.  

II. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с 

имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия. 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 

02.04.2021 г. с искане за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с 

имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия, а именно: продажба 

на ГРМ на община Балчик, собственост на дружеството, въз основа на публична продан 

по реда на ГПК. Във връзка с подаденото заявление, дружеството е направило и искане за 

прекратяване на лицензия № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и на лицензия № Л-235-08 от 23.07.2007 

г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на 

община Балчик. Към посоченото по-горе заявление „Консорциум Варна Про Енерджи“ 

ООД е приложило на основание чл. 89, ал. 4, т. 1 от НЛДЕ заявление за придобиване на 

енергийния обект от бъдещия приобретател - „ЗИВ“ ЕООД, както и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на 

природен газ“ и съответно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. за издаване на 

лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, подадени от 

„ЗИВ“ ЕООД. Представен е и Предварителен договор за прехвърляне на имущество – 

енергиен обект за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община 

Балчик, сключен на 26.02.2021 г. между „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „ЗИВ“ 

ЕООД. 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо от ЗЕ, КЕВР разрешава 

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

случаите, предвидени в този закон. По силата на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, разпореждане с 

имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само 

в неговата цялост след разрешение на Комисията. В тази връзка, КЕВР разрешава 

сделката на разпореждане ако приобретателят отговаря на условията по ЗЕ за издаване на 

лицензия за съответната дейност, както изисква разпоредбата на чл. 91, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ.  Поради това следва да бъде установено дали след продажбата на ГРМ на община 

Балчик, бъдещият приобретател ще притежава необходимите технически, финансови, 

материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейностите „разпределение на природен газ“ и снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“, включително дали ще притежава вещни права върху имуществото, чрез което 

ще се осъществяват лицензионните дейности. 

 

III. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“. 

„ЗИВ” ЕООД е подало заявления с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 02.04.2021 г. за издаване 

на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и с вх. № Е-



 64 

ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 7 и т .15 от НЛДЕ, 

дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ подлежат на лицензиране по този закон. Лицензия се издава на лице, 

регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството 

на друга държава – членка на Европейския съюз, което притежава технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – 

чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензия се издава на лице, 

което има вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността. 

Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност 

или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета 

лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл 

съответния срок, в който не може да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 

40, ал. 4 от ЗЕ. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензия се издава на лице, което има 

вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210325150227 от 25.03.2021 г., „ЗИВ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 103245283, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, 

п.к. 9023, р-н Владислав Варненчик, Западна промишлена зона. Управител на „ЗИВ“ 

ЕООД е Веселин Петков Димитров. „ЗИВ“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или 

обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско 

представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, 

складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 

собствeност, хотелиерски, туристически услуги след лиценз, рекламни, информационни, 

програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажба, лизинг; монтаж, ремонт, поддръжка и сервизно 

обслужване, извеждане от експлоатация на стационарно оборудване на хладилни и 

климатични системи и топлинни помпи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове. 

Основна дейност на дружеството по Националната класификация на икономическите 

дейности е „Производство на сухари и бисквити. Производство на какао, шоколадови и 

захарни изделия“. 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер на 8 500 000 лева (осем 

милиона и петстотин хиляди лева), разпределен на 8 500 000 (осем милиона и петстотин 

хиляди) дяла, с номинална стойност на всеки дял 1,00 (един) лев. Едноличен собственик 

на капитала на „ЗИВ“ ЕООД е „СЕМЕЛА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК 201421050, със седалище 

гр. Варна. 

Видно от горното, „ЗИВ“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да 

бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 

2. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ - б. „д“ от НЛДЕ 

декларации от управителя на „ЗИВ“ ЕООД, с които същият декларира, че не е лишен от 

правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството; че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; че 

на дружеството не е отнемана лицензия за същите дейности или срокът по чл. 59, ал. 4 от 

ЗЕ е изтекъл. „ЗИВ“ ЕООД е заявило, че не притежава лицензии за други дейности по ЗЕ. 

Представени са и декларации за истинността на заявените обстоятелства и на 
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приложените документи и данни. 

Предвид изложеното, издаването на исканите лицензии не е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Вещни права  

„ЗИВ“ ЕООД е посочило, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез 

следния обект: газоразпределителна мрежа на община Балчик и присъединителен 

газопровод към мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД до гр. Балчик, състоящи се от основни 

и спомагателни съоръжения. Заявителят е представил Разрешение за ползване № СТ-05-

1689 от 30.12.2009 г., издадено от Дирекция национален строителен контрол за 

разрешаване ползването на строеж: Газификация на гр. Балчик; Подобект: 

Разпределителен газопровод от гр. Генерал Тошево до с. Змеево – клон 1 с дължина 11 749 

м; Подобект: Разпределителен газопровод от с. Змеево до гр. Балчик – клон 2 с дължина 

28 421 м; Подобект Газоразпределителна мрежа на гр. Балчик – етап IV с дължина 1953 м. 

Представен е и Предварителен договор за прехвърляне на имущество – енергиен обект за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Балчик от 26.02.2021 г., 

сключен между „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „ЗИВ“ ЕООД. Видно от 

посочения договор, двете дружества са постигнали съгласие „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД да прехвърли на „ЗИВ“ ЕООД собствеността върху имуществото, 

съставляващо енергиен обект, чрез който се осъществява лицензионната дейност, в срок 

до 20 календарни дни от получаване на разрешение от КЕВР за извършване на сделката на 

разпореждане.  

Предвид изложеното, издаването на исканите лицензии не е в противоречие с 

чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. 

 

4. Срок на лицензиите 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „ЗИВ“ ЕООД е поискало да му бъде издадена 

лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ за срок от 35 години, който е обоснован със следните 

аргументи:  

Дружеството посочва, че размерът на предвидените инвестиции, както и сроковете 

за тяхното възстановяване, са значителни спрямо очакваното потребление на природен газ 

в рамките на лицензионната територия. Заявителят допълва, че предложеният максимален 

срок на лицензиите ще осигури финансова стабилност за дружеството в условията на 

влошената бизнес среда към момента, като по този начин ще се внесе сигурност в 

неговата дейност и устойчивост на доставките на природен газ към клиентите. 

 

5. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

лицензионните дейности, включително данни за информационни мрежи и софтуер за 

извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ 

Община Балчик е разположена в Североизточната част на Република България и 

включва 22 населени места, в т. ч. к. к. „Албена“ и с. Кранево. Изградената 

газоразпределителна мрежа на територията на общината е 62 682 м. 

ГРМ е проектирана да осигурява необходимите количества природен газ за всички 

потенциални консуматори, разположени на територията на община Балчик. Захранването 

на консуматорите на природен газ се извършва от автоматичната газорегулаторна станция 

(АГРС), изградена от „Булгартрансгаз” ЕАД, североизточно от гр. Генерал Тошево. За 

транспортиране на природния газ от АГРС до територията на община Балчик е изграден 

външен стоманен разпределителен газопровод с работно налягане 16 бара, по който газът 

достига до газорегулаторните пунктове (ГРП) на територията на гр. Балчик (ГРП – 1 и 
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ГРП – 2, като към момента е изграден само ГРП – 2). Предназначението на ГРП е да 

редуцират налягането от външния разпределителен газопровод до 5 бара и да го подават 

към ГРМ на града, като поддържат постоянно налягане в системата независимо от 

консумираните количества природен газ. ГРМ е с работно налягане от 5 бара и се 

изгражда от тръби от полиетилен (PE – HD) висока плътност (РЕ 100). По мрежата са 

монтирани надземни кранови възли и подземни спирателни кранове, посредством които 

може да бъде прекратено подаването на природен газ към цялата ГРМ или към части от 

нея, когато това е необходимо. ГРМ завършва до границите на имотите на консуматорите 

на природен газ с газорегулаторни и измервателни табла (ГРИТ) или газоизмервателни 

табла (ГИТ), когато няма редуциране на налягането към вътрешната инсталация. В ГРИТ 

се извършва редуциране на налягането от 5 бара на 20 или 100 милибара и се извършва 

измерване на консумираните количества природен газ от консуматорите.  

Заявителят е представил скици с разположението на съответните ГРМ: скица на 

разпределителен газопровод от ГРМ на гр. Балчик – Клон I; скица на разпределителен 

газопровод от ГРМ на гр. Балчик – Клон II; скица на разпределителен газопровод от ГРМ 

на гр. Балчик – Клон III и ГРМ на гр. Балчик – Етап IV, както и скици на новите участъци 

от ГРМ, предвидени за изграждане и включени в бизнес плана на дружеството за периода 

2021 – 2025 г., където са описани и сроковете им за въвеждане в експлоатация, 

включително и схема за развитие на ГРМ на община Балчик. Според дружеството, 

основен показател за техническото състояние и експлоатационните характеристики на 

изградената ГРМ в община Балчик е показателя за плътност и якост на газопроводите и 

съоръженията към тях. От извършените периодични проверки и профилактика на 

съоръженията е установено, че няма течове в газоразпределителната мрежа, което 

гарантира доброто й техническо състояние. 

Основните технически параметри на ГРМ на община Балчик са следните: 

стоманени газопроводи с ф219х4,5, ф168х4, ф133х4, ф89х4 с обща дължина 52 617 м; 

газопроводи от полиетилен PE – HD с ф160х14,6, ф125х11,4, ф110х10, ф90х8,2, ф63х5,8, 

ф32х2,9 с обща дължина 10 065 м; съоръжения към разпределителните газопроводи: 

кранови възли – 5 бр.(вкл. кранов възел АГРС); одорираща станция; катодни станции – 3 

бр.; ГРП с кранов възел № 4; ГРП с. Дропла; ГРП с. Царичино, ГРИТ и ГИТ – 30 броя. 

Дружеството предвижда през периода 2021 – 2025 г. да изгражда и развива ГРМ в 

община Балчик, както следва: изграждане на газопровод от с. Оброчище до с. Кранево и 

продължаване на участъка етап 2 от Перално стопанство, к. к. „Албена“ до к. к. „Албена“;  

с. Оброчище – предвижда се през третата година ще бъдат захранени училището и 

детската градина с очаквана консумация от 590 MWh, като ще се създаде възможност и 

домакинства да се присъединят към газоразпределителната мрежа;  гр. Балчик – 

очакванията на дружеството са да се включат повече битови потребители, както и ОА и 

търговски, но тяхното присъединяване е поетапно, поради бавният процес на 

преустройство на вътрешните инсталации на общинските обекти. Избраното трасе 

преминава през основните улици на града, в близост до еднофамилни къщи, жилищни 

кооперации и високи блокове и в тази връзка се предвиждат отклонения до всички сгради 

около и в близост до трасето, със заявен интерес за газификация;  к. к. „Албена“ – 

представлява единен консуматор, до чиято граница на имота ще се достигне през 

четвъртата година. Хотелските комплекси ще бъдат газифицирани поетапно от „Албена“ 

ЕАД, като се предвижда първо да се захранят с природен газ хотелите в централната част 

и около хотел „Добруджа“, а през третата, четвъртата и петата година ще бъдат 

присъединени и други; с. Кранево – предвижда се изграждане на газопроводно 

отклонение, което да даде възможност да се захранят основната част от хотелските 

комплекси и битовите потребители в централната част, като битовия сектор ще бъде 

присъединен след първия петгодишен период на лицензията. 

За петгодишния период „ЗИВ” ЕООД предвижда да придобие и изгради на 

територията на община Балчик общо 76 109 м газоразпределителни мрежи в т.ч.: 69 905 м 
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разпределителни газопроводи и 6204 м газопроводни отклонения. 

Дружеството заявява, че разполага с информационни мрежи и софтуер за 

обезпечаване дейностите си. Инфраструктурата на информационните технологии (IT 

инфраструктура) включва работните компютърни станции и периферните устройства към 

тях, компютърните мрежи, свързаността на отделните звена към центъра, както и 

управлението на компютърните станции и периферните устройства; локална компютърна 

мрежа (LAN), която е с изградена кабелна и безжична мрежова среда, активно мрежово 

оборудване и сървър; VPN (Виртуална Частна Мрежа; Virtual Private Network), която 

свързва офисните мрежи. Информационните и приложни софтуерни системи включват: 

базови софтуерни системи - Windows 10 и Windows Server 2012; приложен софтуер - 

Microsoft Office. Осигурени са система за контрол на достъпа и система за видео 

наблюдение. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на лицензионните 

дейности. 

 

6. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за 

образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за 

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейностите, 

подлежащи на лицензиране 

„ЗИВ“ ЕООД посочва, че предвижда лицензионните дейности да се осъществяват 

от персонал от петима души, организирани в специализирани звена - „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ“ и едно общофункционално звено. 

Счетоводното и ИТ обслужването ще се осъществяват от вътрешните отдели на „ЗИВ“ 

ЕООД. От представената справка за числеността на персонала и поименно щатно 

разписание с броя, длъжността, образованието и мястото в организационната структура, 

служителите, заети с извършване на подлежащата на лицензиране дейност, са: 

ръководител „Продажби“; ръководител ГРМ; енергетик „разпределение и отчитане на 

природен газ“; енергетик „аварийна безопасност“ и юрист. От представените договори, 

дипломи и автобиографии е видно, че ръководният персонал е с висше техническо и с 

висше икономическо образование, а служителите са с висше техническо и юридическо 

образование.  

Дружеството заявява, че абонаментното техническо обслужване на ГРМ ще се 

осъществява от „МАРИНИМПЕКС“ ЕООД, с което има сключен договор от 01.03.2021 г. 

„МАРИНИМПЕКС“ ЕООД е представило Удостоверение № В258 от 21.02.2018 г. от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за вписване в Регистъра на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена 

опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на 

преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и 

инсталации и горивни уредби за природен газ, с работно налягане до 5,5 Мра. 

Представени са удостоверения, дипломи и сертификати, доказващи квалификацията на 

екипа от заварчици и монтьори, осигуряващ техническото обслужване на обекта. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД притежава 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на лицензионните 

дейности. 

 

7. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд 

„ЗИВ“ ЕООД е представило копие на договор за трудово медицинско обслужване 

от 01.01.2021 г., сключен със служба по трудова медицина „НОРМА КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД, с предмет на договора – организиране и извършване на следните дейности: 
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наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с 

условията на труд в т.ч. периодични медицински прегледи и изготвяне ежегодно на 

обобщен анализ на здравното състояние на работещите; разработка на мерки за 

отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа в т.ч. 

подпомагане работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, 

свързани със здравословните и безопасни условия на труд. 

Дружеството е представило и проект на Авариен план, чиято цел е да се избегнат 

или да се ограничи размерът на щетите върху собствеността на гражданите и 

съоръженията на газоразпределителното дружество при възникване на аварийни ситуации 

по време на експлоатацията на ГРМ на гр. Балчик в следствие на инциденти или при 

настъпване на бедствия в района. Планът цели и да се създаде необходимата организация 

за координирани и адекватни действия от експлоатиращото дружество, аварийните групи, 

звената на „ПБЗН”, МВР, Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

към община Балчик и др. при възникване на аварийни ситуации свързани с 

експлоатацията на ГРМ на града.  „ЗИВ“ ЕООД е представило Проект на Инструкция за 

оперативните отношения между операторите на газопреносната мрежа и дежурния 

персонал на газоразпределителната мрежа и потребителите.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД е спазило 

нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд за 

осъществяване на лицензионните дейности. 

 

8. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за опазване на 

околната среда 

Заявителят е представил копие от Решение № 21-ПР от 08.09.2008 г. за преценяване 

на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

издадено от министъра на околната среда и водите, видно от което оценка на 

въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на 

„Газоразпределителна мрежа за природен газ от гр. Генерал Тошево до гр. Балчик и к. к. 

„Албена“ не следва да се извършва. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД е спазило 

нормативните изисквания за опазване на околната среда. 

 

9. Финансово-икономическо състояние на „ЗИВ“ ЕООД за периода 2018 – 2020 

г. 

От годишните финансови отчети на „ЗИВ“ ЕООД за периода 2018 – 2020 г. е 

видно, че дружеството реализира печалби от 1097 хил. лв. за 2018 г., от 4756 хил. лв. за 

2019 г. и от 5404 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи намаляват от 57 263 хил. лв. за 2018 г. 

на 51 932 хил. лв. през 2020 г. Структурата на приходите включва приходи от продажби на 

продукция, на стоки, приходи от услуги и други приходи. Общите разходи намаляват от 

56 007 хил. лв. за 2018 г. на 45 711 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи за 

дейността включва разходите за материали, разходите за външни услуги, разходи за 

амортизации, възнаграждения и други разходи. Общо активите са 50 503 хил. лв. за 2018 г. 

и намаляват до 47 641 хил. лв. за 2020 г., в резултат на намаление на нетекущите и 

текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 30 492 хил. лв. през 2018 г. на 28 319 

хил. лв. през 2020 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 19 490 хил. лв. за 2018 

г. на 19 265 хил. лв. за 2020 г. 

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер 

на 8500 хил. лв. Дружеството отчита увеличение на собствения капитал от 30 449 хил. лв. 

за 2018 г. на 40 509 хил. лв. за 2020 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. 

Дългосрочните задължения намаляват от 2327 хил. лв. за 2018 г. на 1252 хил. лв. за 2019 г. 

През 2020 г. няма дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения намаляват от 17 
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110 хил. лв. за 2018 г. на 6207 хил. лв. за 2020 г., основно от намаление на задълженията 

към доставчици и други задължения. 

От представените парични потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните 

постъпления са от основната дейност. Плащанията за основната дейност са за трудови 

възнаграждения, за данъци и други, а постъпленията от търговски контрагенти. При 

инвестиционната дейност на дружеството са отчетени плащания, свързани с покупка на 

дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност са отчетени плащания по 

кредити овърдрафт, лихви и постъпления от лихви. От отчетените парични потоци за 

периода 2018 – 2020 г. е видно, че в края на всяка една година паричните наличности са с 

положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„ЗИВ“ ЕООД за периода 2018 – 2020 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

(СК/ДА) се увеличава от 1,0 за 2018 г., от 1,13 за 2019 г. и достига 1,43 за 2020 г. Това 

означава, че дружеството не е имало затруднения при инвестиране със свободен собствен 

капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) се 

увеличава от 1,14 за 2018 г. на 3,10 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало 

достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП), показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойности над единица за 

периода, като от 1,57 за 2018 г. нараства на 6,54 за 2020 г. Това е индикатор, че 

дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните 

си задължения със собствени средства. Стойностите на коефициента над единица показват 

добра финансова автономност. 

Въз основа на направения анализ на стойностите на горепосочените показатели, 

определени на база обща балансова структура, може да се направи извод, че общото 

финансово състояние на „ЗИВ“ ЕООД за периода е много добро. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

За целите на финансиране на инвестиционния проект „ЗИВ“ ЕООД предвижда 

реинвестиране на собствени парични средства като заявява, че в резултат на оперативната 

дейност ще се акумулират достатъчно средства, които ще обезпечат лицензионната 

дейност. При необходимост „ЗИВ“ ЕООД предвижда използването на други финансови 

инструменти, в това число и банкови кредити, за гарантиране на дейността си. 

 

10. „ЗИВ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. за 

територията на община Балчик. Бизнес планът на „ЗИВ“ ЕООД е изготвен в съответствие 

с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.  

10.1. Инвестиционна програма 

„ЗИВ“ ЕООД е представило инвестиционна програма на базата на техническа 

информация и направените маркетингови проучвания за очакваната консумация, брой 

потребители и необходимите строително-монтажни работи за изграждане на ГРМ. 

Разходите за ГРМ включват инвестиционни разходи за закупуване на съществуващата 

ГРМ и изграждане на нови газопроводни отклонения, ГРМ в града и между селата в 

община Балчик, както и в к.к. „Албена“. Инвестициите за първата година от периода са за 

придобиване на изградената ГРМ и съоръженията към нея, от „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД. Цената на придобиване е балансовата стойност на енергийния обект към 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на инвестиционната програма за петгодишния период възлиза на 

2063 хил. лева. Предвидените инвестиции в ГРМ и съоръжения на територията на община 

Балчик са на обща стойност 2053 хил. лв., а 10 хил. лв. са предвидените инвестиции, 

необходими за дейността „снабдяване с природен газ“. 
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За целия петгодишен период „ЗИВ” ЕООД ще придобие и изгради на територията 

на община Балчик общо 76 109 м газоразпределителна мрежа, от която: 69 905 м 

разпределителни газопроводи и 6204 м газопроводни отклонения. 

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой 

съоръжения по години на територията на община Балчик са посочени в Таблица № 1: 
 

Таблица № 1 

Параметър Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Общо: 

Инвестиции в ГРМ 
хил. лв. 871 60 74 932 11 1948 

м 62 684 - 1 065 12 206 154 76 109 

Инвестиции в 

съоръжения  

хил.лв. 50 - 8 15 32 105 

брой 32 - 9 5 1 47 

Общо: хил. лв. 921 60 82 947 43 2053 

 

 10.2. Производствена програма 

„ЗИВ“ ЕООД е разработило производствената си програма въз основа на 

маркетингово проучване, проведено в периода м. декември 2020 г. – м. февруари 2021 г. 

на територията на община Балчик. През периода на бизнес плана се предвижда да бъдат 

присъединени 7 стопански клиенти (1 клиент с равномерно и 6 клиенти с неравномерно 

потребление) и 7 битови клиенти. В края на петгодишния период се очаква годишната 

консумация на природен газ в община Балчик да достигне 16 000 MW/h/г., реализирана от 

43 бр. клиенти. 

Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес 

плана е посочена в Таблица № 2: 

 
Таблица № 2 

Групи клиенти Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Стопански клиенти с 

равномерно потребление 
MW/h/г. 5977 7596 7596 12 206 12 206 

Стопански клиенти с 

неравномерно потребление 
MW/h/г. 511 700 1166 3495 3495 

Битови клиенти MW/h/г. 212 212 300 300 300 

Общо: MW/h/г. 6701 8508 9062 16 000 16 000 

 

Броят на клиентите по групи с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в 

Таблица № 3: 

 
Таблица № 3 

Групи клиенти с натрупване Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Стопански клиенти с 

равномерно потребление 
брой 4 4 4 5 5 

Стопански клиенти с 

неравномерно потребление 
брой 8 8 10 14 14 

Битови клиенти брой 17 17 24 24 24 

Общо: брой 29 29 38 43 43 

 

Заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период се 

предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 43 бр., от които 5 бр. клиенти с 

равномерно потребление, 14 бр. клиенти с неравномерно потребление и 24 бр. битови 

клиенти. 

10.3. Ремонтна програма 
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„ЗИВ“ ЕООД заявява, че основна цел в ремонтната програма са дейности, касаещи 

поддържането на газопроводите в нормално експлоатационно състояние, гарантиращо 

непрекъснато и безопасно газоснабдяване и спазване, както на показателите на качество, 

така и на нормите за опазване на околната среда, здравето, живота и имуществото на 

хората. Ремонтната програма на дружеството съдържа: поддържане и техническо 

обслужване, текущ ремонт на ГРМ, планов ремонт на ГРМ, преустройство на ГРМ, 

неотложни аварийни работи, изпълнение на аварийно-възстановителни работи, 

оперативно управление на ГРМ. Всички дейности, по отношение на експлоатацията на 

ГРМ и нейните съоръжения, се възлагат на „МАРИНИМПЕКС“ ЕООД - дружеството, 

което и досега е обслужвало „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и е специализирано 

в тази област. 

10.4. Социална програма 

„ЗИВ“ ЕООД предвижда да осъществява социалната си програма чрез следните 

дейности: осигуряване на средства за храна, спорт, отдих и туризъм, бизнес облекло; 
медицинско обслужване на служителите; подпомагане на работниците и служителите при 

настъпване на значими събития в личен план и при необходимост от скъпоструващо 

лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане. Социалната 

програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от 

ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на 

приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния 

статус на компанията; привличане на висококвалифицирани сътрудници. 

10.5. Прогнозна структура и обем на разходите 

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 

от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за 

дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето 

му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Влияние върху 

стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой 

клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, 

необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на 

клиентите. 

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 74% от 

общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с 

експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен 

природен газ. 

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на 

природен газ“ са посочени в Таблица № 4: 
Таблица № 4 

Разходи по елементи (хил. лв.) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Разходи за експлоатация и поддръжка на 

ГРМ - УПР, в т. ч: 

140 142 146 174 194 

Разходи за материали 11 11 11 13 14 

Разходи за външни услуги 20 21 21 25 25 

Разходи за амортизации 38 39 43 64 84 

Разходи за заплати и възнаграждения 54 54 54 54 54 

Разходи за социални осигуровки  17 17 17 17 17 

Други разходи 1 1 1 1 1 

Разходи, пряко зависещи от пренесените 

количества природен газ – ПР, в т.ч: 
3 4 4 7 7 

Общо разходи за разпределение: 144 146 151 181 201 

 

10.5.1. Условно-постоянни разходи 

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи: 
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Разходи за материали: горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден 

разход на километър изградена ГРМ и стойността на горивата; работно облекло, 

прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски 

материали, прогнозирани според броя на персонала. Към тези разходи са и материали за 

текущо поддържане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни 

части и материали, необходими за ремонти по ГРМ и са прогнозирани като процент от 

стойността на изградените линейни участъци и съоръжения – около 0,1%. 

Разходи за външни услуги: 

- застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните 

материални активи, като включват имуществена застраховка, „Индустриален пожар“, 

„Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“ и застраховки 

„Гражданска отговорност“; 

- данъци и такси, в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, 

които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката и параметрите на бизнес плана; 

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в размер на хиляда лева 

годишно; 

– абонаментно поддържане, включват разходите за сервизно обслужване на 

линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, както разходи за 

поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на 

обслужваната мрежа; 

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, включват разходи за СОТ и 

противопожарна охрана; 

- проверка на уреди, определени за всяко едно въведено в експлоатация 

съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти, при съответната периодичност на 

проверките; 

- съдебни разходи, определени като постоянна годишна сума и включват само 

държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания. 

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани в размер на 0,3% от стойността на 

приходите; 

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на 

базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. 

Разходи за заплати и възнаграждения, включват разходите за заплати на 

административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на 

мрежата. Прогнозирани са въз основа на средна работна заплата на човек и броя на 

персонала. Предвиден е персонал от 3 души, зает в дейността „разпределение на природен 

газ“. 

Разходи за социални осигуровки и надбавки – съответните начислени суми за 

социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на 

работниците и служителите по Кодекса на труда (КТ) за извънреден и допълнителен труд, 

както и за работа при вредни за здравето условия. Сумата е обвързана с прогнозираните 

разходи за заплати и дължимия процент осигуровки. 

Други разходи, включват разходи за охрана на труда на персонала и са определени 

в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за съответната година. 

В състава на условно-постоянните разходи не са включени разходи за загуби от 

обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и 

текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси. 

10.5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен 

газ. 

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества 

пренесен и доставен природен газ и разходните норми на предприятието. 
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Разходи за материали включват: разходи за одорант, прогнозирани при разходна 

норма от 2,4 mg/MWh, количествата за реализация и цената на одоранта, както и 

материали за текущо поддържане, прогнозирани като среден разход за едно табло. 
 

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ“ представляват 26% от 

общия обем разходи. 

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен 

газ“ са посочени в Таблица № 5: 
 

Таблица № 5 

Разходи по елементи (хил. лв.) 2021 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2025 г. 

Разходи за дейността „Снабдяване с 

природен газ –Условно-постоянни разходи 
57 57 57 58 58 

Разходи за материали 2 2 2 2 3 

Разходи за външни услуги 5 5 5 5 5 

Разходи за амортизации 2 2 2 2 2 

Разходи за заплати и възнаграждения 36 36 36 36 36 

Разходи за социални осигуровки  10 10 10 10 10 

Други разходи 2 2 2 2 2 

Общо разходи за снабдяване: 57 57 57 57 57 

 

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват 

само условно-постоянните разходи, като няма планирани променливи разходи пряко 

зависещи от количествата пренесен природен газ.  

Условно-постоянните разходи включват следните основни разходни елементи: 

- разходи за материали: горива за автотранспорт; работно облекло, прогнозирани 

на база брой персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски материали – 

прогнозирани на база персонал.  

- разходи за външни услуги включват разходите за застраховки „Гражданска 

отговорност“ и „Каско“ за наличните автомобили; пощенски разходи, телефони и 

абонаменти; въоръжена и противопожарна охрана, включващи разходи по договор със 

СОТ и ППО; съдебни разходи, определени като постоянна годишна сума и включват само 

държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания;както и 

експертни и одиторски разходи; 

- разходи за амортизации, включващи начислените амортизации само за 

дълготрайни нематериални активи – програмни продукти. 

- разходи за заплати и възнаграждения, включват разходите за заплати на 

предвидения персонал от 2 души за дейността „снабдяване с природен газ“. 

- разходи за социални осигуровки и надбавки, включват начислените суми за 

социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на 

работниците и служителите по КТ за извънреден и допълнителен труд, както и за работа 

при вредни за здравето условия. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати 

и дължимия процент осигуровки. 

- други разходи – това са разходите за охрана на труда и за командировки и 

обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на 

човек за съответната година. 

10.6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране 

За целите на финансиране на проекта се предвижда използването само на 

собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. Дейността по 

разпределение и снабдяване с природен газ ще стартира с 1 млн. лв. основен капитал, от 

който по-голямата част ще бъде инвестирана в газопроводни мрежи. Останалата част, 

заедно с печалбата от дейността, ще бъдат вложени в инвестиционната програма на 

дружеството през годините от периода. 
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10.7. Финансово-икономическо състояние на „ЗИВ“ ЕООД за периода 2021 – 

2025 г.: 

„ЗИВ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. Дружеството прогнозира да 

реализира загуби: от 44 хил. лв. за 2021 г.и от 0,1 хил. лв. за 2022 г.; печалби: от 9 хил. лв. 

за 2023 г; 138 хил. лв. за 2024 г. и 122 хил. лв. за 2025 г. 

Заявителят прогнозира нарастване на общите приходи от 470 хил. лв. за 2021 г. на 

1122 хил. лв. през 2025 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва 

приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги. Увеличението на общите 

приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ. Общите 

разходи се увеличават от 514 хил. лв. за 2021 г. на 987 хил. лв. за 2025 г. Основен дял в 

общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се 

прогнозира да се увеличат от 303 хил. лв. за 2021 г. до 724 хил. лв. за 2025 г. Разходите за 

материали се увеличават от 16 хил. лв. за 2021 г. на 22 хил. лв. за 2025 г. Разходите за 

външни услуги се увеличават от 25 хил. лв. за 2021 г. на 30 хил. лв. за 2025 г. Разходите за 

амортизации се увеличават от 40 хил. лв. през 2021 г. на 86 хил. лв. през 2025 г. Разходите 

за персонала са в размер на 117 хил. лв. годишно през периода на бизнес плана, а другите 

разходи намаляват от 12 хил. лв. за 2021 г. до 8 хил. лв. за 2025 г.  

Общо активите нарастват от 1107 хил. лв. за 2021 г. до 2446 хил. лв. в края на 

периода, в резултат на увеличение на нетекущите и текущите активи. Нетекущите активи 

се увеличават от 891 хил. лв. през 2021 г. на 1798 хил. лв. през 2025 г., в резултат на 

увеличение на ДМА в частта съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават 

от 216 хил. лв. за 2021 г. на 648 хил. лв. за 2025 г. в резултат на увеличените вземания от 

клиенти и доставчици. 

Основният капитал се увеличава от 1000 хил. лв. на 1750 хил. лв. за 2024 г. и 2025 

г. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 956 хил. лв. за 2021 г. на 

1975 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение основния капитал и на текущата 

печалба. Дългосрочни задължения не се предвиждат за периода. Краткосрочните 

задължения се увеличават от 151 хил. лв. за 2021 г. на 471 хил. лв. за 2025 г., основно от 

увеличаване на задълженията към доставчици. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Постъпленията са от търговски 

контрагенти, а плащанията са за трудови възнаграждения, за данъци и др. При 

инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с 

дълготрайни активи 

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 6: 

 
Таблица № 6 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 470 596 645 1135 1122 

Общо разходи за дейността (хил. лв.) 514 597 635 981 987 

Счетоводна печалба (хил. лв.) -44 -0,1 10 154 135 

Финансов резултат (хил. лв.) -44 -0,1 9 138 122 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 
1,07 1,05 1,01 1,00 1,10 

Коефициент на обща ликвидност (КА/КП) 1,43 1,23 1,04 1,02 1,38 

Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП) 6,33 4,68 4,03 3,93 4,19 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЗИВ“ 

ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от 1,07 за 2021 г. до 1,10 за 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да 

има затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 1,43 през 2021 г. на 1,38 през 2025 г. но 

остава над единица за периода. Това е индикатор, че дружеството ще разполага със 

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на 

привлечени средства, е 6,33 за 2021 г. и намалява на 4,19 за 2025 г., но остава над единица. 

Това означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване 

на задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на 

база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на 

„ЗИВ“ ЕООД е много добро. 

10.8. Прогноза за цените на предоставяните услуги 

 Прогнозните цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ 

от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към ГРМ, са 

образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени”. 

Прогнозните цени за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от 

краен снабдител за територията на община Балчик за групите на стопанските клиенти с 

равномерно потребление, стопанските клиенти с неравномерно потребление и за групата 

на битовите потребители са посочени в таблица № 7: 
Таблица № 7 

Групи клиенти 

Цени за разпределение 

на природен газ 

(лв./MWh) 

Цени за снабдяване 

с природен газ от 

краен снабдител 

(лв./MWh) 

Стопански клиенти с равномерно разпределение  19,34 5,49 

Стопански клиенти с неравномерно разпределение 19,81 5,42 

Битови клиенти 20,38 5,52 

 

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на „ЗИВ“ ЕООД са 

формирани в съответствие с НРЦПГ и са посочени в таблица № 8: 
 

Таблица № 8 

Група клиенти 
Цени 

(лв./клиент) 

Стопански клиенти с равномерно потребление 4245 

Стопански клиенти с неравномерно потребление 2170 

Битови клиенти 805 

 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ когато заявителят иска издаване на лицензия, при 

която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия 

се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на 

съответната наредба за регулирането на цените. В тази връзка „ЗИВ“ ЕООД е подало 

заявление с вх. № Е-12-00-177 от 18.06.2021 г. за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване към 

ГРМ на територията на община Балчик, за регулаторен период 2021 – 2025 г., които са 

предмет на разглеждане в отделно административно производство.  

10.9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение 

на ценообразуващите елементи 

„ЗИВ“ ЕООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-

съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените 

на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на 

стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на 
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устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез 

цените на дългосрочната ефективност на дейността. 

10.10. Определяне на области за повишаване на ефективността 

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, 

строителството и в маркетинга на услугата, а именно:  

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за 

предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на 

качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна 

техника и създаване на организация за оптимално използване.  

В производството: рационализиране на снабдяването; планиране и ръководство на 

експлоатационния процес; повишаване производителността на труда чрез повишаване 

квалификацията и мотивацията на персонала; ефективна организация на сервизната 

дейност.  

В маркетинга на услугата: внедряване на техническа възможност за дистанционно 

отчитане на разходомерите; изграждане на центрове за работа с клиентите; атрактивни 

рекламни кампании; повишаване квалификацията на персонала. 

 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД ще 

разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на 

природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на 

община Балчик. 

 

На основание чл. 38в, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 183а, ал. 1 от ЗЕ и в съответствие 

с изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 10 във връзка с чл. 11, ал. 5, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ, „ЗИВ“ 

ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги, 

както и проекти на Общи условия по договорите за доставка на природен газ за битови 

нужди на територията на община Балчик, Общи условия по договорите за пренос на 

природен газ на територията на община Балчик и Общи условия по договорите за 

продажба на природен газ за стопански нужди на територията на община Балчик, които са 

предмет на разглеждане в отделно административно производство. 

 

IV. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. за прекратяване на 

лицензия № Л-235-08 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „разпределение 

на природен газ“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. за прекратяване 

на лицензия № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Балчик. 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 

от 02.04.2021 г. на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ с искане за прекратяване на лицензия 

№ Л-235-08 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен 

газ“, както и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. с искане за прекратяване на 

лицензия № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ на територията на община Балчик. На основание чл. 72, 

ал. 2 от НЛДЕ, към заявлението са приложени документи, доказващи основанието за 

исканото прекратяване, а именно: Обявление за осъществена публична продан по 

изпълнително дело № 20207390400138 по описа на ЧСИ Слави Сербезов, рег. № 739, 

район на действие ОС – Добрич и Протокол от 09.10.2020 г. за обявяване на постъпилите 

наддавателни предложения и на купувач. „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД 

посочва, че причина за искането за прекратяване на издадените лицензии са натрупани 

задължения от страна на лицензианта и образуваното по този повод изпълнително дело, 

посочено по-горе. Заявителят посочва, че разпореждането с имуществото, чрез което се 

осъществява лицензионната дейност, ще се осъществи чрез възлагане след проведената 
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публична продан и сключване на сделка на разпореждане със „ЗИВ“ ЕООД, обявено за 

купувач (приобретател) на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност. 

Съгласно Протокол от 09.10.2020 г. за обявяване на постъпилите наддавателни 

предложения и на купувач, в двуседмичен срок от влизане в сила на решението на КЕВР, с 

което се разрешава разпореждането с недвижимия имот, „ЗИВ“ ЕООД следва да внесе 

предложената цена по сметката на ЧСИ. 

Съгласно чл. 76, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, Комисията прекратява лицензията по искане 

на лицензианта с решение при влизане в сила на лицензия за същата дейност в случаите 

по чл. 53 от ЗЕ. Според чл. 91, ал. 4 от НЛДЕ, лицензията, издадена на приобретателя, 

влиза в сила след извършване на разпореждането. Следователно, с решението си, КЕВР 

следва едновременно да прекрати лицензията на титуляра и да издаде лицензия на 

приобретателя. 

С оглед на горното и предвид факта, че в случая не се предвижда прекратяване на 

лицензионните дейности, които ще продължат да се осъществяват от „ЗИВ“ ЕООД, по 

подадените заявления не е извършвана проверка по чл. 74 от НЛДЕ относно нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с природен газ, както и за възможност да 

възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. В  тази връзка, не са 

налице обстоятелства, вследствие на които прекратяването на лицензиите би могло да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с природен газ или до 

възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. Предвид горното и 

на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2, предложение 2 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ не са налице пречки лицензия № Л-235-12 от 23.07.2007 г. за осъществяване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и на лицензия № Л-235-08 от 

23.07.2007 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ на 

територията на община Балчик да бъдат прекратени. 

  

Изказвания по т.6.:  

Докладва А. Иванова. В КЕВР е постъпило заявление от „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД с искане за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, а именно: продажба на 

газоразпределителна мрежа и съоръженията към нея въз основа на извършена публична 

продан по реда на Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението от „Консорциум 

Варна Про Енерджи“ ООД са подадени и заявления с искане за прекратяване на лицензия 

за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ“ и за осъществяване на 

дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Балчик. Към тези 

заявления „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е приложило заявление от „ЗИВ” 

ЕООД за придобиване на енергийния обект, в качеството му на бъдещ приобретател по 

сделката на разпореждане, както и предварителен договор за прехвърляне на имуществото 

– енергиен обект. „ЗИВ” ЕООД е подало и заявление за издаване на лицензия за дейността 

„разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“. Посочените заявления произтичат от еднакво фактическо състояние, по което 

е компетентен един и същ административен орган. В тази връзка, на основание чл. 32 от 

АПК по тези заявления следва да започне и да се проведе едно производство. 

Въз основа на предоставените информация и документи от заявителите и 

извършеното проучване по преписката се е установило следното: „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър 

към Агенцията по вписвания. Дружеството е титуляр на лицензии за осъществяване на 

дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Балчик. „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е 

длъжник по изпълнително дело, по което с обявление от 28.08.2020 г. е обявена публична 

продан по реда на чл. 492 и чл. 493 от ГПК на недвижим имот – газоразпределителна 

мрежа на община Балчик, собственост на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД. Въз 
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основа на проведената публична продан и на основание чл. 492 от ГПК, с Протокол от 

09.10.2020 г. за купувач на енергийния обект е обявено „ЗИВ“ ЕООД. 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е подало заявление с искане за издаване 

на разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с което се осъществява 

лицензионната дейност, а именно: продажба на ГРМ на община Балчик, собственост на 

дружеството, въз основа на публична продан по реда на ГПК. Във връзка с подаденото 

заявление, дружеството е направило и искане за прекратяване на издадените му лицензии. 

Към заявлението е приложено и заявление за придобиване на енергийния обект от „ЗИВ“ 

ЕООД, както и заявления за издаване на лицензии за „разпределение на природен газ“ и 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, подадени от „ЗИВ“ ЕООД. Представен е 

и Предварителен договор за прехвърляне на имуществото, с което се осъществяват 

лицензионните дейности, сключен на 26.02.2021 г. между „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД и „ЗИВ“ ЕООД. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо от ЗЕ, КЕВР разрешава 

извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност, 

в посочените от закона случаи, и разрешава сделка на разпореждане, ако приобретателят 

отговаря на условията по ЗЕ за издаване на лицензия за съответната дейност. В този 

връзка следва да бъде установено дали след продажбата на енергийния обект бъдещият 

приобретател ще притежава необходимите технически, финансови, материални и човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на лицензионните дейности, 

включително дали ще притежава вещни права върху имуществото, с което ще се 

осъществяват лицензионните дейности. 

В тази връзка са разгледани подадените заявления от „ЗИВ“ ЕООД и документите 

към тях за издаване на лицензии. Установено е, че „ЗИВ“ ЕООД е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър. Капиталът на дружеството е в 

размер на 8 500 000 лева, едноличен собственик на който е „СЕМЕЛА ИНВЕСТ“ АД. В 

този смисъл лицето отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо 

лице, регистрирано по Търговския закон. 

Представени са изискуемите съгласно НЛДЕ декларации, предвид което издаването 

на исканите лицензии не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

По отношение на изискванията за притежаване на вещни права върху енергийния 

обект „ЗИВ“ ЕООД е посочило, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез 

газоразпределителна мрежа на община Балчик и присъединителен газопровод към 

мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД до гр. Балчик, състоящи се от основни и спомагателни 

съоръжения. Заявителят е представил Разрешение за ползване от 2009 г., издадено от 

ДНСК. Представен е и Предварителен договор за прехвърляне на енергийния обект, 

сключен между „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „ЗИВ“ ЕООД. Видно от 

посочения договор, двете дружества са постигнали съгласие „Консорциум Варна Про 

Енерджи“ ООД да прехвърли на „ЗИВ“ ЕООД собствеността върху имуществото, 

представляващо енергиен обект, чрез който ще се осъществява лицензионната дейност, в 

срок до 20 календарни дни от получаване на разрешение от КЕВР за извършване на 

сделката на разпореждане. Предвид изложеното, издаването на исканите лицензии не е в 

противоречие с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. 

„ЗИВ“ ЕООД е поискало да му бъде издадена лицензия за максималния срок от 35 

години, като е обосновал искането си. 

По отношение на доказателства за технически възможности и материални ресурси 

за осъществяване на лицензионните дейности, включително данни за информационни 

мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“, заявителят е представил скици с разположението на изградените ГРМ, както и 

скици на новите участъци от ГРМ, предвидени за изграждане и включени в бизнес плана 

на дружеството за периода 2021 – 2025 г., където са описани и сроковете им за въвеждане 

в експлоатация, включително и схема за развитие на ГРМ на община Балчик. Посочени са 
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основните технически параметри на ГРМ. За петгодишния период „ЗИВ” ЕООД 

предвижда да придобие и изгради на територията на община Балчик общо 76 109 м 

газоразпределителни мрежи, в т.ч. разпределителни газопроводи и газопроводни 

отклонения. 

Дружеството заявява, че разполага с необходимите информационни мрежи и 

софтуер за обезпечаване на дейностите си. Въз основа на това може да се приеме, че 

„ЗИВ“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване 

на лицензионните дейности. 

По отношение на данните за управленската и организационната структура, 

образованието и квалификацията на ръководния персонал, „ЗИВ“ ЕООД посочва, че 

предвижда лицензионните дейности да се осъществяват от персонал от петима души, 

организирани в специализирани звена. От представените договори, дипломи и 

автобиографии е видно, че ръководният персонал и обслужващият персонал имат 

необходимото образование и квалификация за извършване на дейността. Представен е 

договор с „МАРИНИМПЕКС“ ЕООД, който ще осъществява техническото обслужване на 

мрежата. В тази връзка е представено необходимото Удостоверение от Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор за потвърждение за извършване на дейности 

по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД притежава 

човешки ресурси и организационна структура и технически възможности за 

осъществяване на лицензионните дейности. 

По отношение на изискванията за спазване на нормативните изисквания за 

безопасни и здравословни условия на труд е представило копие на договор за трудово 

медицинско обслужване, както и проект на Авариен план при възникване на аварийни 

ситуации по време на експлоатацията на ГРМ на гр. Балчик, поради което може да се 

приеме, че „ЗИВ“ ЕООД е спазило нормативните изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд. 

Представени са доказателства за спазване на нормативните изисквания за опазване 

на околната среда, като е приложено копие от Решение от министъра на околната среда и 

водите, видно от което оценка на въздействието върху околната среда на изграждане на 

мрежата в общината не следва да се извършва. Въз основа на гореизложеното, може да се 

приеме, че „ЗИВ“ ЕООД е спазило нормативните изисквания за опазване на околната 

среда. 

Р. Тахир представи анализ на финансово-икономическо състояние на „ЗИВ“ ЕООД 

за периода 2018 – 2020 г. Дружеството е представило годишни финансови отчети за 

периода 2018 – 2020 г., от които е видно, че дружеството реализира печалби от 1 097 хил. 

лв. за 2018 г., от 4 756 хил. лв. за 2019 г. и от 5 404 хил. лв. за 2020 г. Записаният капитал е 

с непроменена стойност за тези три години в размер на 8500 хил. лв. Дружеството отчита 

увеличение на собствения капитал от 30 449 хил. лв. за 2018 г. на 40 509 хил. лв. за 2020 г. 

От анализа на показателите коефициентът на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал се увеличава от 1,0 за 2018 г. до 1,43 за 2020 г. Това означава, че 

дружеството не е имало затруднения при инвестиране със свободен собствен капитал в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 1,14 за 2018 

г. на 3,10 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало достатъчно свободни 

оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност също нараства до 6,54 за 2020 г. Въз основа на направения анализ на 

стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, 

може да се направи извод, че финансовото състояние на „ЗИВ“ ЕООД за периода е много 

добро. 

„ЗИВ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. Общата 

стойност на инвестиционната програма за петгодишния период възлиза на 2 063 хил. лева. 

Предвидените инвестиции в дейността „разпределение“ е 2 053 хил. лв., а 10 хил. лв. са 
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предвидените инвестиции, необходими за дейността „снабдяване с природен газ“. „ЗИВ” 

ЕООД ще придобие и изгради на територията на община Балчик общо 76 109 м 

газоразпределителна мрежа. 

Представена е производствена програма, от която е видно, че в края на периода се 

предвижда годишната консумация на природен газ в община Балчик да достигне 16 000 

MW/h/г., реализирана от 43 бр. клиенти. Потребителите са посочени в Таблица № 3, от 29 

за 2021 г. да достигнат до 43 през 2025 г. 

Посочени са ремонтната програма и социална програма, прогнозна структура и 

обем на разходите, като разходите за дейността „разпределение на природен газ“ 

представляват 74% от общия обем разходи, а 26% са за дейността „снабдяване с природен 

газ“. 

„ЗИВ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2021 – 2025 

г. (касае се само за разходите и дейностите, които касаят лицензионната дейност). 

Дружеството прогнозира да реализира загуби от 44 хил. лв. за 2021 г. и от 0,1 хил. лв. за 

2022 г., а за следващите години да е на печалба от 9 хил. лв. за 2023 г. до 122 хил. лв. за 

2025 г. 

Посочени са коефициентите. От техния анализ се вижда, че финансово-

икономическото състояние на „ЗИВ“ ЕООД по отношение на новата лицензионна дейност 

ще бъде много добро. 

Представена е прогноза за цените на предоставяните услуги. Прогнозните цени за 

разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и за присъединяване на 

клиенти към ГРМ ще бъдат обект на отделно производство. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ, когато заявителят иска издаване на лицензия, при 

която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия 

се представя и заявление за утвърждаване на цените, което е разгледано в отделен доклад. 

Посочена е прогноза за равномерно изменение на цените и области за повишаване 

на ефективността. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ЗИВ“ ЕООД ще разполага с 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна 

структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване 

с природен газ от краен снабдител” на територията на община Балчик. 

А. Иванова допълни, че на основание чл. 38в от ЗЕ, „ЗИВ“ ЕООД е представило 

проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги, както и проекти на 

съответните Общи условия по договорите за предлагане на лицензионните услуги, които 

са предмет на разглеждане в отделно административно производство. 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е подало заявление с искане за 

прекратяване на издадените му лицензии, като са приложени документи, доказващи 

основанието за исканото прекратяване, а именно: Обявление за осъществена публична 

продан и Протокол от 09.10.2020 г. за обявяване на постъпилите наддавателни 

предложения и на купувач. „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД посочва, че причина 

за искането за прекратяване на издадените лицензии са натрупани задължения от страна 

на лицензианта и образуваното по този повод изпълнително дело. Съгласно чл. 76, ал. 1, т. 

2 от НЛДЕ, Комисията прекратява лицензията по искане на лицензианта с решение при 

влизане в сила на лицензия за същата дейност в случаите по чл. 53 от ЗЕ. Според чл. 91, 

ал. 4 от НЛДЕ, лицензията, издадена на приобретателя, влиза в сила след извършване на 

разпореждането. Следователно, с решението си КЕВР следва едновременно да прекрати 

лицензията на титуляря и да издаде лицензия на приобретателя. 

С оглед на горното и предвид факта, че в случая не се предвижда прекратяване на 

лицензионните дейности, които ще продължат да се осъществяват от „ЗИВ“ ЕООД, по 

подадените заявления не е извършвана проверка по чл. 74 от НЛДЕ относно нарушаване 

сигурността на снабдяването на клиентите с природен газ, както и за възможност да 

възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. Предвид горното и на 
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основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 70, ал. 2, предложение 2 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ не са налице пречки лицензиите за осъществяване на дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ и „разпределение на природен газ“ на територията на 

община Балчик, издадени на „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, да бъдат 

прекратени. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 23, 

предложение първо, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 и чл. 55, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 8 и т. 15, чл. 76, ал. 1, т. 2 и чл. 89 от Наредба № 

3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника 

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

във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага 

Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД и „ЗИВ” ЕООД, или 

други упълномощени от тях представители на двете дружества. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи по т. 2 от проекта на решение 

провеждане на откритото заседание за разглеждане на доклада за 14.07.2021 г. от 10:15 

часа в залата на ІV етаж в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта 

на решение с направеното допълнение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 23, 

предложение първо, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 и чл. 55, ал. 1, т. 

1 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 8 и т. 15, чл. 76, ал. 1, т. 2 и чл. 89 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 6 

от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за извършване на 

разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се 

осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про 

Енерджи” ООД за прекратяване на лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване 

на лицензии; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:15 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД и „ЗИВ” ЕООД или 

други упълномощени от тях представители на двете дружества; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 
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В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.  

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1.   Приема доклад относно становище по предложен с вх. № В-17-24-6 от 

26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера за 

доставяне на вода; 

2. Приема становище по проект на договор между „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и 

строителство“ ЕООД, гр. Пещера за доставяне на вода с аргументите по-горе, за което да 

уведоми страните по договора. 

 

По т.2. както следва: 

1.  Приема доклад относно становище по предложен с вх. № В-17-31-14 от 

15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода и проект на 

становище; 

2. Приема становище по проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода с 

аргументите по-горе, за което да уведоми страните по договора. 

 

По т.3. както следва: 

Приема доклад относно извънредна проверка на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, в 

изпълнение на Заповед № З-Е-90/22.04.2021 г. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 23.04.2021 г. от 

„Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:00 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Енергико Трейдинг Bългария“ ООД или 

други упълномощени от тях представители на дружеството.  

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.5. както следва: 
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1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:05 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи по търговска регистрация „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 

или други упълномощени от тях представители на дружеството.  

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. от 

„Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за извършване на 

разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се 

осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про 

Енерджи” ООД за прекратяване на лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване 

на лицензии; 

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 14.07.2021 г. от 

10:15 ч. залата на ІV етаж в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД и „ЗИВ” ЕООД или 

други упълномощени от тях представители на двете дружества; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 
Приложения: 

1. Доклад вх. № В-Дк-225 от 02.07.2021 г. - становище по предложен с вх. № В-17-

24-6 от 26.04.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ 

ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. 

Пещера за доставяне на вода и проект на становище; 

2. Доклад вх. № В-Дк-224 от 02.07.2021 г. - становище по предложен с вх. № В-17-

31-14 от 15.06.2021 г. проект на договор между „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Габрово за доставяне на вода и 

проект на становище; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-653 от 30.06.2021 г. относно: извънредна проверка на 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД          

4. Доклад с вх. № Е-ДК-677 от 05.07.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 

23.04.2021 г. от „Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“; 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-676 от 05.07.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 

21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“; 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-678 от 05.07.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 

02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за 
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извършване на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с 

което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. от „Консорциум Варна Про 

Енерджи” ООД за прекратяване на лицензии, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-21 от 

02.04.2021 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 02.04.2021 г. от „ЗИВ” ЕООД за издаване 

на лицензии. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 

 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


