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П Р О Т О К О Л 
 

№ 68 

 
София, 01.04.2021 година 

 

Днес, 01.04.2021 г. от 14:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

Александър Йорданов – за председател, съгласно Заповед № З-ОХ-15/23.03.2021 г. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

  

 На заседанието присъства Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

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

лицензии и пазари – природен газ“. 

   

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че има 

кворум и няма възражения по проекта за дневен ред, както и няма други предложения, и 

го подложи на гласуване. 

Дневният ред е приет с пет гласа „за“. (Георги Добрев - за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов – за, Владко Владимиров – за, Евгения Харитонова – за), от които 

три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете 

на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че 

няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2021 г., 

подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която 

общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на 

които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,  

Грета Дечева, Людмила Ненова, Хриси Йорданова,  

Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева 
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2. Доклад с вх. № Е-ДК-333 от 26.03.2021 г. и проект на решение относно: 

поправка на очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г. на 

Комисията за енергийно и водно регулиране 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова,  

Александра Димитрова, Любослава Джоргова 
 

 

По т.1. Комисията започна разглеждането на проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за 

утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще 

продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена 

лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Изказвания по т.1.: 

Р. Тахир:  

„Булгаргаз” ЕАД е подало заявление за утвърждаване за месец април 2021 г. на 

цена на природния газ. Резултатите от анализа на заявлението са отразени в доклад с вх. 

№ Е-ДК-296 от 15.03.2021 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 57 от 

18.03.2021 г., т. 1. Проведено е открито заседание на 25.03.2021 г., на което 

представителят на „Булгаргаз“ ЕАД е заявил, че информацията, свързана с образуването 

на цената на природния газ за месец април 2021 г., е отразена обективно.  

 С писмо с изх. № ТТ-23 от 30.03.2021 г., с копие с вх. № Е-15-20-9 от 30.03.2021 г. 

до КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД е представило на министъра на енергетиката информация и 

аргументи по отношение на формирана разлика от предходни ценови периоди през 2020 г. 

между прогнозните и отчетните разходи, формиращи компонентата „цена на природния 

газ на вход на газопреносните мрежи“. От същото писмо е видно, че със Заповед № Е-РД-

16-186 от 26.03.2021 г. на министъра на енергетиката, е назначена проверка от 

представители на министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД 

на дейността на обществения доставчик за 2020 г., в т.ч. реализирани приходи и отчетени 

разходи, както и отражението им върху предложената от него цена на природния газ за м. 

април 2021 г. 

 С писмо с вх. № Е-15-20-9 от 01.04.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД е представило на КЕВР 

данни за индекса TTF към 31.03.2021 г.,  средномесечния обменен курс за м. март 2021 г. 

за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка, осреднените 

цени на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и 

газьол със съдържание на сяра 0,1% към 31.03.2021 г. Също така, дружеството е 

информирало КЕВР, че със Заповед № Е-РД-16-196 от 31.03.2021 г. на  министъра на 

енергетиката срокът на проверката е удължен до 09.04.2021 г., както и че след 

приключване на проверката ще предостави актуални данни във връзка с цената на 

природния газ за месец април 2021 г.  

 

Александър Йорданов: 

Благодаря Ви, г-жо Тахир. Колеги, от съобщенията, съответно двете цитирани 

писма към заявлението са Ви предоставени, вие разполагате с текста. Съответно от тях е 

видно, че от подаване на първоначалното заявление досега са настъпили нови 

обстоятелства, които Комисията следва да изследва и съобрази. Подлагам на обсъждане 

прочетената информация. Моля за становища и коментари. Г-н Добрев, заповядайте. 

 

Георги Добрев: 

Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги, видно от постъпилото в КЕВР писмо на 

„Булгаргаз“ ЕАД е, че срокът на проверката е удължен до 09.04.2021 г. Предметът на 

същата е дейността на обществения доставчик за 2020 г., в т.ч. реализираните приходи и 
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отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от него цена за 

природния газ за м. април 2021 г. От предоставената от „Булгаргаз“ ЕАД информация е 

видно също така, че дружеството ще внесе коригиращо заявление след приключване срока 

на проверката. Предвид това, считам, че преди предоставяне от страна на „Булгаргаз“ 

ЕАД на коригиращо заявление с актуално ценово предложение за цена на природния газ 

за м. април, ние няма как да се произнесем и да утвърдим цена, защото тези актуални 

данни, които ще се предоставят, ще бъдат необходими на Комисията за вземане на 

коректно решение. 

  

Александър Йорданов: 

Солидаризирам се и аз с мнението Ви, г-н Добрев. Г-н Осман иска думата. 

 

Ремзи Осман: 

Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми колеги. Присъединявам се към казаното от г-н 

Добрев. Трябва да изтъкнем, че общественият интерес е много голям. Щом като в момента 

и самото дружество са заявили, и от други среди, самият аз също не съм убеден, че съм 

получил достатъчно информация, за да се произнеса. Някакви нарушения на процедурата 

ние нямаме. Ние това разискване, можем да продължим и днес, и утре, или другиден. 

Мисълта ми е, че за да има окончателно решение по един въпрос, ние трябва да имаме 

обективна информация, и то актуална към момента. Така както чухме информацията, 

актуална информация във връзка с проверката или пък актуална информация във връзка с 

тези проблеми, които са поставени за проучване, ние не сме получили. Очакваме да 

получим. Може тази информация да повлияе в една или в друга посока. Може и да не 

повлияе, но ние се нуждаем. Общественият интерес е голям. Аз също смятам, че се 

нуждаем от още малко актуална информация, за да вземем окончателно решение. 

 

Александър Йорданов: 

Благодаря Ви, г-н Осман. Абсолютно коректен бяхте в излагането на 

обстоятелствата.  

В този случай аз ще заключа единствено с позоваване на Правилника за 

устройството и дейността на КЕВР и нейната администрация. Ще кажа, че в конкретния 

случай не е изпълнена хипотезата на чл. 35, ал. 6, т. 1, съгласно която Комисията следва да 

вземе решение по преписката, едва когато са изяснени всички обстоятелства от правна и 

фактическа страна. В случая има обстоятелства, които подлежат на проверка, 

обстоятелства, които ще ни станат известни по-късно. В този случай преустановявам 

дискусията за момента, докато пред Комисията не бъдат предоставени необходимите 

данни за вземане на решение, с което закривам тази точка от дневния ред. 

Извинявам се. Г-н Владимиров иска думата по същата точка. 

 

Владко Владимиров: 

Исках да попитам само дали с гласуване не трябва да приключим. 

 

Говори се без микрофон. 

 

Ремзи Осман: 

Има консенсус, не е нужно решение. 

 

Владко Владимиров: 

Да, благодаря. Не виждам различни изказвания. Аз също подкрепям изказванията 

на колегите, както и заключението. Единствено това исках да уточня. 

 

Александър Йорданов: 
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Всички ние сме съгласни, че обстоятелствата не са изяснени в необходимата степен 

и се нуждаем от допълнителна информация. В този случай закривам обсъжданията по 

съответната точка с уговорката, че дискусията ще продължи, когато получим актуалната 

информация. 

 

 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-333 от 26.03.2021 г. 

относно поправка на очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 

09.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, установи следното:  

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Решение 

№ БП – 21 от 09.12.2020 г., с което е одобрила бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за 

територията на общините Костинброд и Сливница, за периода 2021 – 2025 г.  

След приемане на горепосочения административен акт са установени допуснати 

очевидни фактически грешки, както следва: 

1. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 1. Инвестиционна програма, на стр. 

3, в антетката на Таблица № 2 са посочени годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 

г., а в антетката на съответната таблица, отразяваща стойността на инвестициите по 

години, в представeния за одобряване бизнес план са посочени годините 2021 г., 2022 г., 

2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

Във връзка с горното, в мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта 

Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 1. Инвестиционна 

програма, на стр. 3, в антетката на Таблица № 2 годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 

2024 г. следва да се четат съответно 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

2. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 3 са посочени годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 

г., а в антетката на съответната таблица, отразяваща прогнозната консумация на природен 

газ по групи клиенти през годините, в представeния за одобряване бизнес план са 

посочени годините 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

Във връзка с горното, в мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта 

Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена 

програма, на стр. 4, в антетката на Таблица № 3 годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 

2024 г. следва да се четат съответно 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

3. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 4 са посочени годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 

г., а в антетката на съответната таблица, представяща броя на потенциалните клиенти по 

групи клиенти с натрупване за периода, в представeния за одобряване бизнес план са 

посочени годините 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

Във връзка с горното, в мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта 

Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена 

програма, на стр. 4, в антетката на Таблица № 4 годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 

2024 г. следва да се четат съответно 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

4. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, е записано: 

„Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и 

показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на 

база обща балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. Към заявление с вх. № Е-15-
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40-9 от 29.09.2020 г. за одобряване на бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

„Костинбродгаз“ ООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 

2021 – 2025 г.  

С оглед посоченото по-горе, в мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в 

частта Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – 

икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, 

следва да се чете: „Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и 

показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на 

база обща балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. 

5. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, в антетката на 

Таблица № 8 е записано „Отчет“ 2021 г., 2022 г., 2023 г. Към заявление с вх. № Е-15-40-9 

от 29.09.2020 г. за одобряване на бизнес план за периода 2021 – 2025 г. „Костинбродгаз“ 

ООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 2021 – 2025 г.  

Във връзка с горното, в мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта 

Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – 

икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, в 

антетката на Таблица № 8 следва да се чете: „Прогноза“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 

2025 г.  

В посочените по-горе случаи са налице очевидни фактически грешки, по смисъла 

на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които намират израз в 

несъответствие между формираната и изразена в административния акт воля на органа, 

който го е издал. 

Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г. е индивидуален административен акт по 

смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Закона за енергетиката (ЗЕ) не съдържа правила за 

поправка на явна фактическа грешка на административен акт, поради което по аргумент 

от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение АПК. Съгласно 

чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни фактически грешки, допуснати в индивидуалния 

административен акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за 

обжалване, като за поправката се съобщава на заинтересованите лица. Решението за 

поправянето подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред. 

Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на 

очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт – Решение № БП – 21 

от 09.12.2020 г., и решението за поправяне на грешката, образуват едно цяло – поправения 

административен акт. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Тахир. КЕВР е приела Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., с което е 

одобрила бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за територията на общините Костинброд 

и Сливница, за периода 2021 – 2025 г.  

След приемане на горепосочения административен акт са установени допуснати 

очевидни фактически грешки, както следва: 

В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД в т. 1. Инвестиционна програма, на стр. 3, в антетката на Таблица 

№ 2, в т. 2. Производствена програма, на стр. 4, в антетката на Таблица № 3 и в антетката 

на Таблица № 4, са посочени годините 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г., а в 

представeния за одобряване бизнес план са посочени годините 2021 г., 2022 г., 2023 г., 

2024 г. и 2025 г. 

В тази връзка в посочените таблици вместо годините от 2020 г. до 2024 г. следва да 

се четат годините от 2021 г. до 2025 г. 

В мотивите на същото Решение в т. 7. Финансово-икономическо състояние на 
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„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, е записано: „Отчетните и 

прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. Думата „отчетните“ следва да отпадне, 

тъй като „Костинбродгаз“ ООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за 

периода 2021 – 2025 г., на база на които е и анализираното прогнозно финансово 

състояние.  

В антетката на Таблица № 8 е записано „Отчет“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., а следва да 

се чете „Прогноза“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.  

Решение № БП – 21 е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 

1 от АПК. В Закона за енергетиката не се съдържат правила за поправка на явна 

фактическа грешка и поради това следва да се приложи АПК. Съгласно чл. 62, ал. 2 от 

АПК във връзка чл. 13, ал. 8 от ЗЕ очевидни фактически грешки, допуснати в 

индивидуалния административен акт, се поправят от органа, който го е издал, и след 

изтичане на срока за обжалване. 

Първоначалният административен акт – Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., и 

решението за поправяне на грешката, образуват едно цяло – поправения административен 

акт. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за 

енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да вземе решение, с което да поправи допуснати очевидни фактически грешки в 

Решение БП – 21 от 09.12.2020 г.  

Р. Тахир прочете диспозитива на Решението: 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с 

чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката, 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Поправя допуснати очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 

09.12.2020 г. на КЕВР, както следва: 

1. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 1. Инвестиционна програма, на 

стр. 3, в антетката на Таблица № 2 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ 

да се четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

2. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на 

стр. 4, в антетката на Таблица № 3 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ 

да се четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

3. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на 

стр. 4, в антетката на Таблица № 4 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ 

да се четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

4. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в т. 7. Финансово – 

икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, 

да се чете: „Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и 

показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени 

на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. 

5. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, в антетката 

на Таблица № 8 да се чете: „Прогноза“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 
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Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Административен съд София - град. 

Александър Йорданов обърна внимание на административните ръководители на 

структурата и ръководителите на работната група да бъде създавана съответната 

организация, такива фактически грешка да не бъдат пренасяни в проектите на решения и 

докладите. 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че 

няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Поправя допуснати очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 

09.12.2020 г. на КЕВР, както следва: 

1. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 1. Инвестиционна програма, на стр. 3, 

в антетката на Таблица № 2 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

2. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 3 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

3. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 4 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

4. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, да се чете: 

„Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. 

5. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, в антетката на 

Таблица № 8 да се чете: „Прогноза“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

 

 

В заседанието по точка втора участват Александър Йорданов - за председател 

(съгласно Заповед №З-ОХ-15/23.03.2021 г.) и членовете на Комисията Георги Добрев, 

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Александър Йорданов – за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Владко Владимиров – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.2. както следва: 

Поправя допуснати очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 

09.12.2020 г. на КЕВР, както следва: 

1. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 1. Инвестиционна програма, на стр. 3, 

в антетката на Таблица № 2 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

2. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 3 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

3. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 2. Производствена програма, на стр. 

4, в антетката на Таблица № 4 годините „2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“ да се 

четат: „2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.“. 

4. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, да се чете: 

„Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 8:“. 

5. В мотивите на Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г., в частта Бизнес план на 

„Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., в т. 7. Финансово – икономическо 

състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2021 – 2025 г., на стр. 11, в антетката на 

Таблица № 8 да се чете: „Прогноза“ 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

 

Приложения: 
1. Доклад с вх. № Е-ДК-333 от 26.03.2021 г. и Решение на КЕВР № ФГ-1 от 01.04.2021 г. - 

поправка на очевидни фактически грешки в Решение № БП – 21 от 09.12.2020 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ 

 (Г. Добрев) 

                                                                                (Съгласно Заповед № З-ОХ-15/23.03.2021 г.) 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

  (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 
 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


