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П Р О Т О К О Л 

 

№ 151 

 
София, 29.07.2021 година 

 

 

Днес, 29.07.2021 г. от 10:14 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, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Ю. 

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, А. Иванова -  директор  на 

дирекция „Природен газ“,  Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, 

търговия и пазари“, М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – 

природен газ“, С. Денчева – и.д. директор на дирекция „Мониторинг и контрол по 

изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

Октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с 

енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-745 от 26.07.2021 г. относно Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието 

на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Агапина Иванова, Сирма 

Денчева, Милен Трифонов, Петя Андонова, Ивайло Александров, Дориан Дянков, 

Благовест Балабанов, Мария Ценкова, Даниела Митрова, Радослав Райков, Светослава 

Маринова, Деница Лефтерова, Ремзия Тахир, Милен Димитров, Виктория Джерманова, 

Мариана Сиркова, Росица Тодорова, Грета Дечева, Людмила Ненова, Ралица Караконова, 
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Васил Михов, Борислава Петракиева, Ива Георгиева 

 

2. Доклад с вх. № е-Дк-746 от 26.07.2021 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и проект на акт. 

Работна група: Елена Маринова; Пламен Младеновски; Агапина Иванова; Юлиян 

Митев; Радослав Наков; Грета Дечева; Юлиан Стоянов; Мария Ценкова;  

Деница Лефтерова; Светослава Маринова; Рада Башлиева 
 

3. Доклад с вх. № О-Дк-353/26.07.2021 г.  относно финансов отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.06.2021 г.  

Докладват: Юлиян Митев; Евгения Сматракалева; Анжела Димитрова 

 

4. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕНЕКОД“ 

АД, ЕИК 203638768, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 

1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 3. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Андонова, Димитър Дуевски 

 

5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „УВЕКС“ 

ЕООД, ЕИК 811099408, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Благоевград, община Сандански, гр. Сандански 2800, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВЕРИЛА 

СЪРВИС“ АД, ЕИК 131449784, със седалище и адрес на управление: Република България, 

гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Малуша“ № 5, и адрес за кореспонденция: с. Равно 

поле 2129, спирка Верила, индустриален център Верила. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 

 

8. Доклад с вх. № В-Дк-249 от 15.07.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви, дължими от „В И К – БАТАК“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

9. Доклад с вх. № E-Дк-736 от 16.07.2021 г. относно комплексна планова проверка 

на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа. 

Работна група: Милен Димитров, Росица Тодорова, Мариана Сиркова 

 

10. Проект на решение 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“ и одобряване на Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги. 

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



 3 

Ненова, Снежана Станкова, Александра Димитрова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

11. Проект на решение 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“ и одобряване на Правила за работа с потребители 

на енергийни услуги. 

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

Лазарова, Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Любослава Джоргова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с Вх. № Е-Дк-745 от 26.07.2021 г. относно 

Годишен доклад до Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори относно дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) публикува годишен доклад за 

дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и 

нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно 

функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (АСРЕ) и Европейската комисия (ЕК). Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 

24 от ЗЕ, Комисията предоставя на компетентните институции на Европейския съюз 

информацията, предвидена в правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия (Директива (ЕС) 2019/944) и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за 

вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 

2009/73/ЕО), КЕВР има задължението да докладва ежегодно за дейността си и 

изпълнението на задълженията си пред релевантните органи на държавите членки, пред 

АСРЕ и ЕК. 

Със Заповед № З-Е-151 от 05.07.2021 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група. В изпълнение на поставената с цитираната заповед задача, е 

изготвен проект на годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на КЕВР за 2020 г. във връзка с 

развитието на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, в съответствие с 

изискванията чл. 59 от Директива (ЕС) 2019/944 и чл. 41 от Директива 2009/73/ЕО.  

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. На основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за енергетиката, 

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува годишен доклад за дейността си, 

включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването 

на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като 

изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и 

Европейската комисия. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗЕ, Комисията предоставя на 

компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на 

Европейския съюз. 

Съгласно чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен 
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газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, КЕВР има задължението да докладва ежегодно 

за дейността си и изпълнението на задълженията си пред релевантните органи на 

държавите членки, пред АСРЕ и ЕК. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за 

енергетиката, чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и 

на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 

и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 

юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на 

Директива 2003/55/ЕО, и чл. 43, ал. 6, изр. първо, предл. първо от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната 

група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

2. Да приеме годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2020 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 

И. Иванов обърна внимание, че когато работната група е започнала работа по 

изготвянето на доклада е казал, че същественото е в него да бъде отбелязано именно 

развитието през 2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране – нормативна база, 

решения, а оттам и развитието на сектор „Енергетика“ - в частта „Електроенергетика“ и 

„Природен газ“. И. Иванов допълни, че от доклада се вижда, че това е доста адекватно 

отразено именно при съпоставката между това, което е през 2019 г. и 2020 г. След като 

докладът бъде преведен, до 31 юли ще се изпрати на ЕК. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 26 от Закона за 

енергетиката, чл. 59, ал. 1, б. „и“ от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и 

на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 

и чл. 41, ал. 1, б. „д“ от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна 

на Директива 2003/55/ЕО, и чл. 43, ал. 6, изр. първо, предл. първо от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-745 от 26.07.2021 г. относно Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието 

на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

2. Приема Годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2020 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

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

Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова 

– за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 
По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № е-Дк-746 от 26.07.2021 г. относно 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и проект на акт. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е извършена 

проверка за спазване на изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в хода на която са установени 

нарушения на разпоредби от ЗЕУ, в частност на чл. 2, ал. 1 от  посочения закон. В тази 

връзка, с Протокол № П-39 от 26.05.2021 г., издаден от Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ), са дадени задължителни предписания с оглед предприемането на 

действия за отстраняване на констатираните нарушения. 

Предвид гореизложеното, със Заповед № З-ОХ-27 от 04.06.2021 г., в частта по т. 

I.1., на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на 

подзаконовите актове по прилагането на Закона за енергетиката (ЗЕ), уреждащи 

заявленията за издаване на индивидуални административни актове, представляващи 

административни услуги по смисъла на ЗЕУ, за съответствието им с разпоредбата на чл. 2, 

ал. 1 от ЗЕУ. 

 С оглед гореизложеното и предвид даденото от ДАЕУ предписание по т. 5.1. от 

Протокол № П-39 от 26.05.2021 г., е  изготвен проект на Нредба за изменение и 

допълнение (НИД) на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ, Наредбата). Изготвеният проект на НИД на НЛДЕ, както и докладът, 

съдържащ мотивите към него, са приети от КЕВР с решение по Протокол № 126 от 

25.06.2021 г., т. 1. В изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 14 

от ЗЕ, посочените документи са публикувани на интернет страницата на Комисията и на 

Портала за обществени консултации на 25.06.2021 г., като на 30.06.2021 г. е проведено 

обществено обсъждане със заинтересованите лица на проекта на НИД на НЛДЕ. В 

общественото обсъждане са взели участие представители на „Булгаргаз“ ЕАД, които са 

заявили, че подкрепят направените предложения за промени в Наредбата. В определения 

от КЕВР 14-дневен срок са постъпили писмени становища, както следва: от 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД - с вх. № Е-13-41-52 от 05.07.2021 г., от 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД - с вх. № Е-13-210-15 от 08.07.2021 г.,  от 

„Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД - с вх. № Е-13-120-4 от 14.07.2021 г. и от „Компания за 

енергетика и развитие“ ООД - с вх. № Е-13-193-10 от 14.07.2021 г.. 

В 14-дневния срок за обществени консултации, изтекъл на 14.07.2021 г., на 

Портала за обществени консултации не са постъпили становища от заинтересовани лица.  

Постъпилите становища и предложения по проекта на НИД на НЛДЕ, както и 

подробни мотиви във връзка с тях, са изложени в съгласувателна таблица – приложение 

към настоящия доклад. 

Предвид горното и след обсъждане и анализ на относимите факти и 

обстоятелства се установи следното: 

Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, проектът на нормативен акт се внася за 

обсъждане и приемане от компетентния орган заедно с мотивите, съответно доклада към 

него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, като мотивите, 

съответно докладът, следва да съдържат: причините, които налагат приемането; целите, 

които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 

анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предвид разпоредбата на § 5 от 
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Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗНА, за приеманите от КЕВР 

подзаконови нормативни актове не се изисква изготвяне на предварителна оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. 

Във връзка с горното, в настоящия доклад са изложени мотивите за приемането на 

НИД на НЛДЕ, както следва: 

1. Причини, които налагат приемането на НИД на НЛДЕ:  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ, административните органи, лицата, осъществяващи 

публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да 

изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани 

или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на 

данните. По смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕУ, 

„обществени услуги“ са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, 

топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, 

пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 

910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени 

потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат 

да се извършват административни услуги. Съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗЕУ,  

„административна услуга“ е: издаването на индивидуални административни актове, с 

които се удостоверяват факти с правно значение; издаването на индивидуални 

административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или 

задължения; извършването на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; консултациите, представляващи 

законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен 

режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на 

административен акт или с извършване на друга административна услуга, както и 

експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато 

нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на 

държавен орган или от овластена организация. 

 Предвид горното, описаните в Наредбата производства представляват 

административни услуги по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗЕУ, което налага привеждането 

им в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ.  

След разглеждане и анализ на необходимите изменения и допълнения на Наредбата 

се установи, че същите не са в такава степен многобройни и важни и не налагат отмяна и 

приемане на изцяло нова НЛДЕ, като е достатъчно отразяването им в действащата такава. 

В допълнение, в Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г.), в чл. 10, ал. 6 се прави следното 

изменение и допълнение: изразът „чл. 38, ал. 3, т. 3 и ал. 6.“ се заменя с израза „чл. 38, ал. 

3, т. 4, ал. 5 и ал. 6.“, с което се отстранява неточност на препращаната разпоредба. 

2. Целите, които се поставят:  

С проекта на НИД на НЛДЕ се цели привеждането на акта в съответствие с 

изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ. В тази връзка отпада изискването лицата, които 

подават заявление за издаване, допълване, прекратяване и продължаване на срока на 

лицензията, както и за разрешаване на предвидените в НЛДЕ сделки, да посочват 

седалище и адрес на управление, тъй като тези данни са публични и налични в Търговския 

регистър, поради което следва да се събират служебно от администрацията на КЕВР.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Прилагането на проекта на НИД на НЛДЕ не е обвързано с разходи за държавния 

бюджет.  

4. Очаквани резултати от прилагането:  

В резултат от приемането на проекта на НИД на НЛДЕ Наредбата ще бъде 

приведена в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ. С акта ще се създадат 

условия и предпоставки за намаляване на административната тежест чрез редуциране на 

обема на изискуемите документи в административните производства, които се развиват 
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пред КЕВР. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеният проект на НИД на НЛДЕ не въвежда норми от правото на 

Европейския съюз.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Е. Маринова. Открита е процедура за изменение на Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с изпълнение на указания на 

Държавна агенция „Електронно управление“, отправени към Комисията в хода на 

извършвана проверка за спазване на изискванията на Закона за електронното управление. 

В тази връзка е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който е приет 

от Комисията, след което в изпълнение на процедурите по Закона за нормативните актове 

и по Закона за енергетиката този проект е подложен на публични консултации в рамките 

на обществено обсъждане и на Портала за обществени консултации. В срока за 

консултиране на Портала за обществени консултации не са постъпили становища във 

връзка с проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3. Такива становища са 

постъпили след проведеното обществено обсъждане на проекта. От предложенията, 

съдържащи се в становищата на заинтересованите лица единствено се приема 

предложението по чл. 143, ал. 1, т. 2, тъй като то има отношение към предмета на 

процедурата за изменение и допълнение на Наредбата, а именно: съобразяване на 

разпоредбите с изискванията на Закона за електронно управления, в нея да няма 

разпоредби, които да предвиждат задължение за предоставяне на информация, която може 

да бъде открита и събрана от публични документи. Останалите предложения не могат да 

бъдат приети и обсъдени на този етап, тъй като касаят други теми и разпоредби от 

Наредбата и не могат да бъдат приети и обсъждани за тяхната основателност, тъй като не 

са обсъдени със заинтересованите лица. След като становищата са прегледани е подготвен 

проект на Наредба за изменение и допълнение, както и доклад, в който се съдържат 

мотивите към този подзаконов нормативен акт, както се изисква от Закона за 

нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, във 

връзка с чл. 60 от Закона за енергетиката, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката;  

3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката да бъде изпратена в „Държавен вестник“ за 

обнародване. 

И. Иванов каза, че е добре след събиране на съответните подписи от членовете на 

Комисията Наредбата да бъде изпратена в деловодството на „Държавен вестник“ още след 

заседанието, с оглед да бъде отпечатана на 03.08.2021 г. Това е първата дата за излизане 

на „Държавен вестник“ през месец август, т.е. да няма закъснение в публикуването и 

респективно в прилагането на изменението на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите 

в енергетиката.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 60 от 

Закона за енергетиката, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № е-Дк-746 от 26.07.2021 г. относно проект на Наредба за 
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изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и проект на акт. 

 2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката;  

 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката да бъде изпратена в „Държавен вестник“ за 

обнародване. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

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

Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова 

– за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-353/26.07.2021 г.  относно 

финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2021 г. 

 

В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР 

внася годишния отчет и периодичните финансови отчети на КЕВР за приемане от 

Комисията. 

 

Финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране  

към 30.06.2021 г. 

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 

утвърденият бюджет на Комисията, е както следва: 

  Приходи                    10 720,0   хил.лв.; 

  Разходи                          9 333,9   хил.лв.; 

  Бюджетно взаимоотношение  с ЦБ        ( -1 386,1)  хил.лв.; 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА КЕВР 

За периода 01.01.2021-30.06.2021 г. по бюджета на КЕВР са извършени  вътрешно-

компенсирани промени. 
 

Бюджетът на КЕВР и отчета към 30.06.2021 г. в обобщен вид е, както следва: 

Показатели План       (хил. лв.)        Отчет  (хил. лв.) 

Приходи: в т.ч.: 10 720,0  5 378,9 

- приходи от такси 10 629,9   5 685,9 

- глоби, санкции и 

наказателни лихви 

     81,0      2 71,6 

- приходи и доходи от 

собственост 

     9,1        3,0 

- други неданъчни 

приходи 

    - 581,6 

Разходи: в т.ч.: 9 189,4   4 164,9 

- персонал  7 714,3    3 732,1 

- текуща издръжка 1 299,1       431,7 

- капиталови разходи    176,0         1,1  

 

Приходи 
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В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) 

комисията събира такси за разглеждане на заявления, издаване на сертификати, 

лицензионни такси, такси за регистрация на експерти и други.  

Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи, 

приети с ПМС № 266 от 2004 г. и ПМС № 49 от 2006 г.  

По приходен параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост” при план 

9,1 хил.лв., към 30.06.2021 г. е отчетен приход от наем на три ведомствени апартамента в 

размер на 1,5 хил.лв. 

По приходен параграф 25-00 „Държавни такси” при план в размер на 10 629,9 хил. 

лв., събраните приходи от държавни такси възлизат на  5 685,9 хил. лв. На 25 март и на 31 

март 2021 г. настъпи падежът за плащане на първата променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2021 г., съгласно Тарифата по ЗРВКУ, и на първата вноска от годишната 

лицензионна такса за 2021 г., съгласно Тарифата по ЗЕ. Eнергийните дружества и В и К 

операторите бяха уведомени по факс, телефон и/или имейл за дължимите суми. Някои от 

тях се издължиха, а други – продължават издължаването си и към настоящия момент. За 

незаплатилите се прилага утвърдената процедура в КЕВР по установяване на публично 

държавно вземане и принудителното им събиране чрез Териториалните дирекции на 

Националната агенция по приходите (ТД на НАП). 

По приходен параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” към 

30.06.2021 г. при план 81,0 хил. лв. са отчетени средства в размер на 271,6 хил. лв., 

представляващи събрани лихви за просрочие, начислени върху незаплатени в срок 

държавни такси, съгласно двете Тарифи за таксите по ЗЕ и ЗРВКУ. 

По отношение на приходите от Наказателни постановления (НП) към 30.06.2021 г. 

КЕВР събра суми за НП в размер на общо 60 600 лева, както следва: 

 600 лв., събрани и разпределени от ТД на НАП в полза на КЕВР за НП-7 / 

12.02.2013 г. на „СИСАЙД ПРОПЪРТИС“ ООД; 

 20 000 лв., за НП-4/14.02.2020 г. на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, постъпили по 

банковата сметка на КЕВР; 

 20 000 лв., за НП-33/05.05.2021 г. на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, постъпили 

по банковата сметка на КЕВР; 

 20 000 лв., за НП-79/14.05.2021 Г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Перник, постъпили по банковата сметка на 

КЕВР. 

В справка и обяснителна записка е представен подробен анализ на просрочените 

вземания, както и предприетите действия за тяхното събиране. 

Към 30.06.2021 г. просрочените вземания на КЕВР са в размер на общо  2 394 301 

лева и намират счетоводно отражение по сметка 4301 „Вземания от данъци, осигурителни 

вноски, такси и административни глоби и санкции“ и сметка 4303 „Разчети за лихви върху 

вземания от данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции“.  

Разпределени по сектори просрочените вземания са, както следва: 

 от топлофикационни дружества  - 362 264 лева 

 от газови дружества   - 195 125 лева 

 от електро дружества    -        1 583 357 лева 

 от В и К оператори    - 230 708 лева 

 други дружества    -     22 847 лева 

От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за 

установяване на публично държавно вземане към 30.06.2021 г. възлизат на 2 284 556 лева, 

от които вече предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са 

вземания в размер на 2 086 091 лева.  

От друга страна събраните и разпределени суми от ТД на НАП в полза на КЕВР са в 

размер на 604 033 лева.  

В справка и обяснителна записка е представен подробен анализ на просрочените 
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вземания, както и предприетите действия за тяхното събиране. 

 

По приходен параграф 36-00 „Други неданъчни приходи” ” са отчетени средства в 

размер на 581,6 хил. лв. (-), като същите са обяснени в разшифровка към отчета.  

По приходен параграф 37-00 “Събран и внесен ДДС и други данъци върху 

продажбите (нето)” е отчетена сумата на внесения данък върху приходите от стопанска 

дейност в размер на 93 лв. (-). 

Разходи 

Към 30.06.2021 г. при утвърден план на разходите от 9 189,4 хил. лв. са разходвани 

средства в размер на 4 164,9 хил. лв. или 45,32 % от бюджета. 

По показател „Персонал“ при годишен план 7 714,3 хил. лв., са разходвани средства 

в размер на 3 732,1 хил. лв., което представлява 48,38 % от бюджета. 

В параграф 10-00 “Издръжка” при годишен план 1 299,1 хил. лв. към 30.06.2021 г. 

са разходвани средства в размер на 431,7 хил. лв., което представлява 33,23 % от 

бюджета. 

По показател “Капиталови разходи” при годишен план 176,0 хил.лв. са 

изразходени средства в размер на 1,1 хил.лв., което представлява 0,63 % от бюджета по 

този показател. 

Към 30.06.2021 г. по проект BG05SFOP001-2.012 „Развитие на аналитичния 

капацитет на Комисия за енергийно и водно регулиране“ са отчетени разходи в размер на 

587 404,38 лв. в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ - СЕС-КСФ.  

 

Изказвания по т.3.:  

Р. Осман влезе в зала 4.  

Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката 

председателят на КЕВР внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за 

приемане от Комисията. В тази връзка с доклад с вх. № О-Дк-353 от 26.07.2021 г. работната 

група е представила на вниманието на Комисията отчет към 30.06.2021 г. За периода 

01.01.2021-30.06.2021 г. по бюджета на КЕВР са извършени  вътрешно-компенсирани 

промени. В тази връзка по план и отчет той е в следния вид: 

Показатели План       (хил. лв.)        Отчет  (хил. лв.) 

Приходи: в т.ч.: 10 720,0  5 378,9 

- приходи от такси 10 629,9   5 685,9 

- глоби, санкции и 

наказателни лихви 

     81,0      2 71,6 

- приходи и доходи от 

собственост 

     9,1        3,0 

Разходи: в т.ч.: 9 189,4   4 164,9 

- персонал  7 714,3    3 732,1 

- текуща издръжка 1 299,1       431,7 

- капиталови разходи    176,0         1,1  

 

Към 30.06.2021 г. просрочените вземания на КЕВР са в размер на общо  2 394 301 лв.  

От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за 

установяване на публично държавно вземане към 30.06.2021 г. възлизат на 2 284 556 лв., 

от които вече предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са 

вземания в размер на 2 086 091 лв.  

Към 30.06.2021 г. при утвърден план на разходите от 9 189,4 хил. лв. са разходвани 

средства в размер на 4 164,9 хил. лв. или 45,32 % от бюджета. 

Към 30.06.2021 г. по проект „Развитие на аналитичния капацитет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране“ са отчетени разходи в размер на 587 404,38 лв.  
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В тази връзка работната група предлага на Комисията да приеме следното решение: 

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2021 г.и приложенията към него. 

И. Иванов запита дали капиталовите разходи ще бъдат направени следващите 

месеци, защото юли и август са месеците през които е най-подходящо да бъдат извършени 

всички ремонтни дейности, които са запланувани.  

Ю. Митев отговори, че капиталовите разходи са предмет на обществена поръчка 

(както всяка година) и изискват поне 3-4 месеца технологично време за провеждането им. 

Обикновено изплащането става през третото и четвъртото тримесечие. Това са договори за 

закупуване на техника за дирекция REMIT. Комисията вече е пред сключване на договор и 

тези средства ще бъдат оползотворени.  

И. Иванов повтори, че това е свързано с процедурата на обществените поръчки, 

които са между три и пет месеца.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2021 г. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка 

Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.4. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 4 от протокол № 119 от 17.06.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-573 от 11.06.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от ”ЕНЕКОД” АД, 

установи следното: 

 

С решение по т. 4 от протокол № 119 от 17.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на ”ЕНЕКОД” АД с размер на главницата от 1 402,70 лева, върху която 

сума, считано от 01.04.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

”ЕНЕКОД” АД е титуляр на Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 
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допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ЕНЕКОД” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 1 464355,28 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер 

на общо 2 805,40 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 805,40 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-391 от 14.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми “ЕНЕКОД” АД с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми.   

Непогасените задължения от “ЕНЕКОД” АД към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 402,70 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) синдикът 

на “ЕНЕКОД” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № Е-13-

238-3 от 18.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08VFTY V, удостоверяващо 

получаване на 23.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения 

по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“ЕНЕКОД” АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на 

комбинирана балансираща група” не са погасени.  

 

Изказвания по т.4.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение „ЕНЕКОД” АД, ЕИК 203638768, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. 

„Вихрен“ № 10, ет. 3, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 
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и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 402,70 лева (хиляда четиристотин и 

два лева и седемдесет стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 

г., дължима към 31.03.2021 г.; 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.04.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 5 от протокол № 119 от 17.06.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-575 от 11.06.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВИДАХИМ“ 

АД, установи следното: 

 

С решение по т. 5 от протокол № 119 от 17.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ВИДАХИМ“ АД с размер на главницата от 1 000,00 лева и начислени 

лихви за просрочие в размер на общо 73,05 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 

лева, считано от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР. 

“ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване 

на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от 10 години. С 

Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока на лицензия № Л-116-

03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с 10 

(десет години), считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на 

издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-

НО/2010 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

 Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 
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постоянната компонента от 2 000 лева. 

За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация с доклади вх. № Е-Дк-266 от 25.03.2020 г. и вх. № Е-

Дк-331 от 25.03.2021 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на 

дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е 

изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от 

“ВИДАХИМ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали 

изискуеми. 

Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Към 30.11.2019 г. дружеството е с надвнесена лихва за просрочие в размер на 7,78 

лева. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. 

На 16.11.2020 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството в 

размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 

1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 63,89 лева. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

16,94 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “ВИДАХИМ” АД към 31.05.2021 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 73,05 

лева. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВИДАХИМ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-14-35-1 от 

18.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08VFTX U, удостоверяващо получаване 

на 29.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а 

задълженията“ВИДАХИМ“ АД към КЕВР за издадената му и с продължен срок Лицензия 

№ Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване на дейността “производство на електрическа и 

топлинна енергия" не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 
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такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляди) лева, 

представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 73,05 лева (седемдесет и 

три лева и пет стотинки), представляващи: 

 Остатък от 56,11 лева, формиран като от 63,89 лева (начислени за периода от 

01.04.2020 г. до 16.11.2020 г. върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2020 г. в 

размер на 1 000,00 лева) са извадени надвнесените 7,78 лева; 

 16,94 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 7 от протокол № 119 от 17.06.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-212 от 11.06.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “УВЕКС” 

ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 7 от протокол № 119 от 17.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “УВЕКС” ЕООД с размер на главницата от 3 392,67 лева и начислени лихви 

за просрочие в размер на 105,47 лева. Върху неплатената главница от 3 392,67 лева, 

считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“УВЕКС” ЕООД постоянната част за 2021 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с 

приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 781 082 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “УВЕКС” ЕООД променливата част за 2021 г. е в 
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размер на 11 677,99 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 335 597 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-72 от 17.02.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “УВЕКС” ЕООД, с посочен 

размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “УВЕКС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г.,  

На 24.02.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в срок главница 

от 2 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 16,67 лева за периода от 

26.01.2021 г. до 24.02.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 24.02.2021 г. представлява главница в 

размер на 1 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на 16,67 лева.  

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 3 892,67 лева, дължима към 25.03.2021 г. 

На 20.04.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане са начислени следните лихви за 

просрочие: 

 15,28 лева, върху остатък неплатена главница от 1 000,00 лева, за периода от 

25.02.2021 г. до 20.04.2021 г.; 

 28,11 лева, върху неплатена първа вноска променлива част в размер на 

3 892,67 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 20.04.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 20.04.2021 г. представлява главница в 

размер на 3 892,67 лева и лихви за просрочие в размер на 60,06 лева.  

На 01.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 500,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в срок главница от 

3 892,67 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 45,41 лева за периода от 

21.04.2021 г. до 01.06.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 01.06.2021 г. представлява остатък 

главница в размер на 3 392,67 лева и лихви за просрочие в размер на 105,47 лева. Върху 

неплатената остатък главница от 3 392,67 лева, считано от 02.06.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 

1 от Тарифата). 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) синдикът 

на “УВЕКС” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № В-

17-08-9 от 17.06.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08VFTV S, удостоверяващо 

получаване на 23.06.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения 

по начислените суми.  

На 18.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „УВЕКС“ ЕООД 

в размер на 500,00 лева, погасяващо част от променлива част такса „ВиК регулиране“ за 

2021 г. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 3 392,67 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 16,96 лева за периода от 01.06.2021 г. до 

18.06.2021 г. Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 18.06.2021 г. представлява 

остатък неплатена главница в размер на 2 892,67 лева и лихви за просрочие в размер на 

122,43 лева. 

На 25.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „УВЕКС“ ЕООД 

в размер на общо 3 000,00 лева, погасяващо дължимата такса „ВиК регулиране“ за 2021 г. 
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в размер на 2 892,67 лева и лихви за просрочие в размер на 107,33 лева. В резултат на това 

плащане върху неплатената в срок главница от 2 892,67 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 5,62 лева за периода от 19.06.2021 г. до 25.06.2021 г. Общото 

задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 25.06.2021 г. представлява начислени и неплатени 

лихви за просрочие в размер на общо 20,72 лева. 

Съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 18а от АПК „УВЕКС“ ЕООД е уведомен за 

дължимата лихва за просрочие в размер на 20,72 лева по електронна поща на 25.06.2021 г. 

и на 14.07.2021 г., но до момента задължението не е погасено. 

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова докладва, че след извършените плащания на „УВЕКС“ ЕООД е 

останала една лихва и за да се приключи процедурата е трябвало или да се прекрати (ако е 

била заплатена), или да се издаде акт за установяване на публично държавно вземане. А. 

Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение “УВЕКС” ЕООД, ЕИК 811099408, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански 

2800, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от начислени и неплатени 

лихви за просрочие в размер на общо 20,72 лева (двадесет лева и седемдесет и две 

стотинки), съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, представляващи: 

 остатък от 16,96 лева намалени с частично плащане от 1,86 лева, т.е. 15,10 лева, за 

периода то 01.06.2021 г. до 18.06.2021 г. върху главница от 3 392,67 лева; 

 5,62 лева, за периода от 19.06.2021 г. до 25.06.2021 г. върху главница от 2 892,67 

лева. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 12 от протокол № 111 от 09.06.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-186 от 03.06.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ВЕРИЛА 

СЪРВИС” АД, установи следното: 

 

С решение по т. 12 от протокол № 111 от 09.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД от годишни такси „В и К регулиране” за 2021 г. в 

размер на общо 521,49 лева и лихви за просрочие в размер на общо 17,90 лева. Върху 
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неплатената главница от 521,49 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“ВЕРИЛА СЪРВИС” АД постоянната част за 2021 г. е в размер на 500 лв. като В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на   99 536 лв. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД променливата част за 2021 г. е 

в размер на 64,46 лв. (0,005 лв./куб.м за 12 891 куб.м. фактурирано количество питейна 

вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22/20.01.2020 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, с 

посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД е уведомен за дължимите суми с писмо на КЕВР изх. № 

В-17-75-5 от 09.02.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 08OO8B F, 

удостоверяващо получаване на 15.02.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е 

погасило своите задължения. 

Непогасените от “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 500,00 

лева, дължима към 25.01.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в 

размер на 17,50 лева за периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 21,49 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 0,40 лева за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД към 31.05.2021 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 521,49 лева и лихви за просрочие в 

размер на 17,90 лева. Върху неплатената главница от 521,49 лева, считано от 01.06.2021 г. 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на 

“ВЕРИЛА СЪРВИС” АД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № В-17-75-11 от 10.06.2021 г. 

чрез „Български пощи“ ЕАД за уведомяване за откритата процедура, като: 

1. До адреса за седалище и управление на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД – гр. София 1164, 

район Лозенец, ул. „Малуша“ № 5, писмото на КЕВР е върнато с отбелязване от 

пощенските служители „преместен“; 
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2. КЕВР има знанието за адрес за кореспонденция по отношение на “ВЕРИЛА 

СЪРВИС” АД – с. Равно поле 2129, спирка Верила, индустриален център Верила. В тази 

връзка писмото на КЕВР е изпратено до този адрес с известие за доставяне № R PS 1040 

08UOBT G, удостоверяващо получаване на 28.06.2021 г. С писмото на “ВЕРИЛА 

СЪРВИС” АД е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

На 30.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “ВЕРИЛА 

СЪРВИС” АД в размер на 530,00 лева и вписано основание: „годишна такса ВиК 

регулиране и дължима лихва“. С направеното плащане е погасена главница в размер на 

521,49 лева и лихва за просрочие в размер на 8,51 лева. Върху неплатената в срок 

главница от 521,49 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 4,35 лева за периода 

от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.  

Общото задължение към 30.06.2021 г. на “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД към КЕВР 

представлява начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 13,74 лева, която не е 

погасена към момента. 

  

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, ЕИК 131449784, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Малуша“ 

№ 5, и адрес за кореспонденция: с. Равно поле 2129, спирка Верила, индустриален център 

Верила 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лихва за 

просрочие в размер на общо 13,74 лева (тринадесет лева и седемдесет и четири стотинки), 

съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, формирана, както следва: 

 остатък от 17,50 лева намалени с частично плащане от 8,51 лева, т.е. 8,99 лева, за 

периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г., върху главница от 500,00 лева (постоянна част за 

2021 г.);  

 0,40 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 21,49 лева 

(първа променлива част за 2021 г.); 

 4,35 лева, за периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. върху главница от 521,49 

лева. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – 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.8. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-249 от 15.07.2021 г. относно 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от 
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такса „В и К регулиране“ и лихви, дължими от „В И К – БАТАК“ ЕООД. 

 

С решение по т. 6 от протокол № 119 от 17.06.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД с размер на главницата от 475,46 лева и 

нчислени лихви за просрочие в размер на 8,99 лева. Върху неплатената главница от 475,46 

лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) “В И К - 

БАТАК” ЕООД е уведомен с писмо изх. № В-17-42-4 от 18.06.2021 г., като му е определен 

7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в 

същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 02.07.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на “В И К - 

БАТАК” ЕООД в размер на 484,45 лева, погасяващо дължимата първа вноска от 

променлива част такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 475,46 лева и лихви за 

просрочие в размер на 8,99 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

главница от 475,46 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 4,23 лева за периода 

от 01.06.2021 г. до 02.07.2021 г. (датата на плащане от дружеството).  

Общото задължение на “В И К - БАТАК” ЕООД към 02.07.2021 г. представлява 

лихва за просрочие в размер на 4,23 лева. 

На 07.07.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в полза на “В И К - 

БАТАК” ЕООД в размер на 485,46 лева, погасяващо дължимата лихва за просрочие в 

размер на 4,23 лева по откритата процедура за установяване на публично държавно 

вземане, както и: втора вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в 

размер на 475,47 лева и част от трета вноска от променлива част такса „В и К регулиране“ 

за 2021 г.  

Видно от справка за начислени и платени суми, приложена към настоящия доклад, 

“В И К - БАТАК” ЕООД е погасил дължимите суми по откритата процедура за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК), 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД. 

2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 
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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.9. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-736 от 16.07.2021 г. относно 

комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община 

Кнежа. 

 

Със Заповед № З-Е-110 от 19.05.2021 г. на Председателя на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и График за извършване на планови проверки през 2021 г. 

на енергийни дружества в сектор „Природен газ“, е възложено на работна група да 

извърши комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД за изпълнение условията на 

лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и 

лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Кнежа. 

Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна 

програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ 

и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е 

приложение към заповедта. Проверката обхваща периода м. януари 2018 г. – м. април 

2021 г. Последната планова проверка на дружеството е извършена през 2017 г.  

„Кнежа-газ” ООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 106063695 със 

седалище и адрес на управление: област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин 

Боев“ № 73. Капиталът на „Кнежа-газ” ООД е в размер на 680 000 лв. Съдружници са: 

Община Кнежа с размер на дяловото участие: 455 600 лв. и „ВЕГА“ ООД с размер на 

дяловото участие: 224 400 лв. 

Предметът на дейност на дружеството е paзпpeдeлeниe нa пpиpoдeн гaз нa 

тepитopиятa нa oбщинa Кнeжa, eкcплoaтиpaнe, peмoнт, пoддpъжкa и paзвивaнe нa 

гaзopaзпpeдeлитeлнaтa мpeжa и cпoмaгaтeлнитe cъopъжeния към нeя c oглeд дocтaвкa и 

пpoдaжбa нa пpиpoдeн гaз нa пoтpeбитeлитe. 

Управител на дружеството е Лъчезар Валериев Петров.  

Проверката беше извършена по документи в периода 25.05 – 28.05.2021 г.  

В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани с 

изпълнението на лицензионните задължения и показателите на бизнес план за периода 

2017 – 2019 г., одобрен с решение № БП-10 от 29.11.2017 г. и бизнес план за периода 2020 

г. – 2024 г., одобрен с решение № БП-8 от 25.07.2019 г. 

Проверката обхваща условията на лицензиите, както следва: 

І. Срок на лицензиите 

„Кнежа-газ“ АД притежава следните лицензии: № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа за срок 

до 14.03.2020 г. С решение № И2-Л-185 от 25.07.2019 г. срокът на лицензиите е 

продължен с 22 години.  

ІІ. Непрехвърляемост на лицензията 

Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени договори 

да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват 

отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. При 

сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да представи 

копие от тях в едномесечен срок от подписването им. 

„Кнежа-газ” ООД е сключило с „ТАСИ“ ООД договор № 1-61 от 01.09.2010 г. за 

изпълнение на сервизно поддържане и периодични проверки на разпределителна 

газопроводна мрежа на „Кнежа-газ“ ООД, копие на който е приложен към годишната 

отчетна информация по изпълнение на условията по лицензиите, която лицензиантите 
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подават ежегодно в КЕВР. 

 

ІІІ. Специални условия 

1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община Кнежа. 

В проверяваната лицензионна територия „Кнежа-газ“ ООД е изградило 

газоразпределителна мрежа (ГРМ) в гр. Кнежа и в село Бреница. Дружеството е 

представило данни за изградената ГРМ за периода на проверката, както следва: 

Изградена мрежа /л. м./  

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2018 718 459 -259 64% 

2019 882 186 -696 21% 

2020 985 477 -508 48% 

 

2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата 

За периода на проверката няма издадени разрешения за ползване на ГРМ от 

Дирекция за национален строителен контрол. 

В изпълнение на задължението на лицензианта да експлоатира и поддържа мрежата 

в съответствие с нормативните изисквания и по начин, осигуряващ непрекъснатост, 

надеждност и ефективност на разпределението на природен газ и намаляване на 

технологичните разходи, дружеството е разработило „Инструкция за оперативно 

управление и контрол на газоразпределителна мрежа на газоразпределително дружество 

„Кнежа-газ“ ООД, гр. Кнежа“, която е утвърдена от управителя на дружеството.  

Представени са ревизионни книги на: разпределителен газопровод, 

газоизмервателно табло, газопроводни отклонения, газорегулиращо табло и 

газорегулаторни и измервателни табла. Представените ревизионни книги за надзорните 

съоръжения съдържат актуални ревизионни актове от извършени проверки. 

Служители на дружеството извършват обходи за проверка на херметичността на 

ГРМ всеки месец. Резултатите от обходите и съответно предприетите действия се водят в 

регистър „Планова проверка на херметичността на газорегулаторно и замерно табло“. 

Веднъж годишно се прави и обход на цялата ГРМ и всички отклонения извън 

урбанизираните зони, с оглед проверка на риска от възникване на пожари. 

„Кнежа-газ“ ООД води регистър на аварийните прекъсвания, който съдържа: 

потребител, адрес, дата и час на прекъсване и възстановяване, продължителност на 

прекъсването, описание на аварията, загуби, причини или вина за аварията. За периода на 

проверката в регистъра са посочени три аварийни прекъсвания – едно през 2020 г. и две 

през 2021 г., като най-продължителното прекъсване на газоподаването е за 3 ч. и 20 мин. 

И трите са свързани с изкопни работи. 

„Кнежа-газ“ ООД води регистър на плановите прекъсвания, който съдържа: 

потребител, адрес, дата и час на прекъсване и възстановяване, продължителност на 

прекъсването, тип на извършения ремонт, просрочване дни, планирана дата за следващо 

прекъсване. В регистъра няма отразени планови прекъсвания за периода на проверката. 

Одоризацията на газа се извършва от доставчика на природен газ - „Проучване и 

добив на нефт и газ“ АД, съгласно чл. 2.3, ал. 2 от Договор за доставка на природен газ, 

сключен между двете дружества.  

На работниците и служителите на „Кнежа-газ“ ООД се провежда встъпителен и 

периодичен инструктаж на работното място, видно от представените книги за провеждане 

на инструктажите. 

Дружеството е разработило Авариен план за обект: „Газификация на гр. Кнежа“, 

„Разпределителен газопровод от гр. Кнежа до с. Бреница, община Кнежа“, утвърден от 

управителя на дружеството. 

„Кнежа-газ“ ООД разполага със складова база на адрес: ул. „Христо Ботев“ № 1 в гр. 

Кнежа. В нея се съхраняват и поддържат в наличност необходимите материални запаси, 

включително резервни части за функционирането на ГРМ. Представен е списък с 
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необходимите материални запаси за функционирането на ГРМ. Дружеството използва 

един сервизен автомобил.  

За периода на проверката „Кнежа-газ“ ООД е предоставило копия на сключени 

договори със служба по трудова медицина „СТМ 2008“ ЕООД, съответно от 30.05.2018 г.; 

08.04.2019 г.; 08.04.2020 г. и 10.02.2021 г. Разработена е „Програма за преоценка на риска 

за здраве и безопасност при работа в „Кнежа-газ“ ООД“. 

3. Отношения с клиентите на природен газ 

Дружеството разполага с център за работа с клиенти на адрес: в гр. Кнежа, ул. 

„Христо Ботев“ № 1, бл. „Рила“, партер. „Кнежа-газ“ ООД е осигурило на клиентите си 

избор на методи на заплащане на дължимите суми за природен газ - на каса или чрез 

банков превод по сметка на дружеството, съгласно изискванията на чл. 38б, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

Общите условия към договорите за продажба на природен газ на битови и стопански 

потребители на „Кнежа-газ“ ООД, както и Правилата за работа с потребителите са 

публикувани на интернет страницата на дружеството. Съгласно предоставената от 

„Кнежа-газ“ ООД декларация посочените документи са на разположение в клиентския 

център на дружеството. 

На интернет страницата на дружеството е публикувано уведомление относно 

процедурата за смяна на доставчик, на основание чл. 123, ал. 3, т. 2 и 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

4. Качество на услугите 

Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено 

снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение 

той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на 

дейността.  

В тази връзка, дружеството е представило управленска и организационна структура 

на дружеството и актуално щатно разписание. 

Структурата на дружеството включва управител и следните звена: счетоводство 

(човешки ресурси); разпределение на природен газ; разширяване на газоразпределителни 

мрежи; снабдяване на потребители с природен газ от краен снабдител. Към 31.12.2020 г. в 

„Кнежа-газ“ ООД работят двама души: управителя на дружеството и оператор на ГРМ. 

„Кнежа-газ“ ООД работи съгласно утвърдени от изпълнителния директор 

„Показатели за качество на газоснабдяването“, които съответстват на утвърдените от 

Комисията Показатели за качество на газоснабдяването.  

Съгласно условията на издадените на дружеството лицензии, лицензиантът е длъжен 

да въведе и поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиенти. „Кнежа-газ“ 

ООД поддържа регистър на постъпили жалби от клиенти, който съдържа: информация за 

жалбоподателя; тип - жалба или писмо; причина; дата на подаване; взета мярка; 

удовлетворение на потребителя; време за отговор; удовлетворена ли е жалбата. За периода 

на проверката в дружеството няма получени жалби. 

Дружеството е въвело и поддържа Системата за управление на качеството ISO 9001. 

Предоставен е валиден сертификат за система за управление на „Кнежа-газ“ ООД, 

удостоверяващ, че отговаря на изискванията на Стандарт ISO 9001:2015. 

5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата 

Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на 

„Кнежа-газ“ ООД, е представена справка за подадени заявления за присъединяване от 

стопански и битови клиенти по години за периода на проверката, както следва: 

година 

Подадени заявления 

за присъединяване  
Откази  

Сключени договори 

за присъединяване  

Реално направени 

присъединявания  

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2018 0 40 0 0 0 21 0 21 

2019 2 32 0 7 2 18 2 18 

2020 3 23 0 1 3 21 2 21 
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до 04.2021 0 11 0 1 0 3 0 1 

 

В периода от м. януари 2019 г. до м. април 2021 г. дружеството не е удовлетворило 9 

заявления за присъединяване, поради невъзможност за разкопаване на нова асфалтова 

настилка по улиците, на които се намират обектите, до изтичане на гаранционния срок на 

асфалтовото покритие, като е уведомило писмено заявителите за причината. В тази 

връзка, с писмо с изх. № Е-07-00-5 от 14.06.2021 г. от община Кнежа е изискано 

становище относно наложената забрана за разкопаване на новоизградената асфалтова 

настилка и доказателства. В изразено становище с писмо с вх. № Е-07-00-5 от 23.06.2021 г. 

кметът на община Кнежа посочва, че е кандидатствала за отпускане на финансови 

средства за изпълнение на проект по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г., както и за отпускане на целеви средства от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство, за реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Кнежа, което е 

извършено в периода 2018 – 2019 г. В становището се заявява също, че едно от условията 

за отпускане на финансови средства в размер на 430 000 лв. е изискването под терена, в 

който ще се изпълняват дейностите по проекта, да не се предвижда изграждане на 

подземна инфраструктура за период от седем години, считано от датата на сключване на 

договора за предоставяне на финансова помощ. Строително-монтажните работи са приети 

и въведени в експлоатация съответно през 2019 г. и 2020 г. и за тях текат гаранционни 

срокове. .  

Относно разликата в броя на подадените заявления за присъединяване спрямо 

реално присъединените клиенти, „Кнежа-газ“ ООД посочва като причина последващ отказ 

от газификация на лица, които са подали заявление за присъединяване.  

Съгласно предоставената справка, до м. 04.2021 г. един стопански клиент е 

присъединен след срока на договора за присъединяване, като посочената от дружеството 

причината е забавяне на строителството от страна на подизпълнителя, дължащо се на 

нарушен график, вследствие на множество болни и карантинирани от Covid 19 служители. 

„Кнежа-газ“ ООД е създало и поддържа досиета на присъединените към ГРМ 

стопански и битови клиенти, съгласно чл. 35 от Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4). 

Проверени са досиета на 3 бр. стопански и 16 бр. битови клиенти за периода на 

проверката. Проверените досиета съдържат: стопански клиенти - заявление за 

присъединяване към ГРМ в гр. Кнежа, разрешение за присъединяване с отбелязана точка 

на присъединяване, договор за присъединяване, договор за продажба на природен газ; 

битови клиенти - заявление за присъединяване, разрешение за присъединяване с 

отбелязана точка на присъединяване, договор за присъединяване, договор за продажба на 

природен газ на битов потребител. От представените данни и документи в хода на 

проверката е видно, че „Кнежа-газ“ ООД извършва присъединяване на клиенти, съгласно 

изискванията на Наредба № 4. 

6. Непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на клиентите 

Съгласно издадената на „Кнежа-газ“ ООД лицензия за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, 

сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За нуждите на 

снабдяването с природен газ на крайни клиенти за периода на проверката „Кнежа-газ“ 

ООД договорно е обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител. 

Природният газ, който се доставя до ГРМ на дружеството, е от местен добив. Между 

„Кнежа-газ“ ООД и добивното предприятие „Проучване и добив на нефт и газ“ АД е 

сключен договор № 1 от 10.11.2004 г. за покупко-продажба на природен газ и анекс № 54 

от 31.12.2018 г. към него с действие до изчерпване на възможностите (технически или 

изчерпване на запасите) за подаване на газ.  

От дружеството са предоставени фактури за доставен природен газ от „Проучване и 

добив на нефт и газ“ АД за всяка от годините на проверката, както и справка за 

закупените количества природен газ по години, както следва: за 2018 г. – 13 017 MWh; за 
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2019 г. – 12 856 MWh; за 2020 г. – 11 225 MWh и до м. 04.2021 г. - 5082 MWh.  

7. Финансова обезпеченост  
Според представената от „Кнежа-газ“ ООД информация, процентът на събираемост 

на вземанията от клиенти е, както следва: за стопански клиенти - 98 % и за битови 

клиенти - над 98%. 

Към началото на 2019 г. задълженията към доставчици на „Кнежа-газ“ ООД възлизат 

на 196 хил. лв., от които 100 хил. лв. са били текущи, а 96 хил. лв. са били просрочени, 

някои с повече от година. Към началото на 2020 г. задълженията към доставчици възлизат 

на 106 хил. лв., от които 83 хил. лв. са текущи, а 23 хил. лв. са просрочени задължения в 

рамките на 6 месеца. Към началото на 2021 г. задълженията към доставчици възлизат на 

92 хил. лв., от които всички са текущи. Към м. май 2021 г. всички нови задължения се 

погасяват в срок и дружеството няма просрочени задължения към доставчици. „Кнежа-

газ“ ООД не използва заемни средства и финансира дейността си единствено със 

собствени средства. В периода 2015 г. – 2017 г. дружеството отчита финансови загуби, 

съответно 2015 г. - 57 хил. лв., 2016 г. - 67 хил. лв., 2017 г. - 60 хил. лв., което е наложило 

смяна на управителя. Извършен е вътрешен одит на дейността, анализ на разходите и 

приходите, като резултатите са показали, че има съществени разлики между закупените и 

продадените количества природен газ и е започната кампания по проверка на всички СТИ 

и подмяната на нередовните, което изисква определен финансов ресурс на дружеството. 

Подмяната на нередовните СТИ, заедно с отстраняване на някои пропуски на природен 

газ, е дало резултат и към момента дружеството не отчита загуби на природен газ. Като 

основен приоритет на новото управление на дружеството е стабилизиране на финансовото 

състояние и съответно покриване на просрочените задължения. Това препятства в 

известна степен разширението на мрежата с темповете заложени в бизнес плана. 

8. Измерване на природния газ 

„Кнежа-газ” ООД поддържа регистри на монтираните СТИ, собственост на 

дружеството, на битовите и на стопанските клиенти. Регистърът за битовите клиенти 

съдържа: име на потребителя; разходомер №; марка-модел; захващане; дата на валидност. 

Регистърът за стопанските клиенти съдържа: наименование на потребителя; разходомер 

№; марка-модел; размер; дата на валидност; ел. коректор №; марка-модел; дата на 

валидност; забележка.  

Показанията на СТИ се отчитат ежемесечно – в последните два дни на всеки месец. 

Дружеството е предоставило „Дневник за планови проверки на уредите за търговско 

измерване на природен газ“. Съгласно този дневник се изготвят годишните графици за 

проверка на СТИ. Плановите прегледи на СТИ, собственост на Кнежа-газ“ ООД, се 

извършват съгласно представени годишни графици за периода на проверката.  

9. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове 

За периода на проверката „Кнежа-газ“ ООД работи по бизнес план за периода 2017 – 

2019 г., одобрен с решение на КЕВР № БП-10 от 29.11.2017 г. и бизнес план за периода 

2020 г. – 2024 г., одобрен с решение на КЕВР № БП-8 от 25.07.2019 г. Дружеството е 

представило следните данни за изпълнение на цитираните бизнес планове за годините, 

обхванати от проверката: 

Направени инвестиции /хил. лв./ 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2018 77 21 -57 27% 

2019 84 38 -47 45% 

2020 116 38 -78 32% 

 

Разпределени и снабдени количества природен газ /хил. м3/ 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2018 870 328 837 169 -33 -159 96% 52% 

2019 950 388 877 163 -73 -225 92% 42% 
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Разпределени и снабдени количества природен газ /МВч/ 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2020 7 311 2 754 8 823 2 411 1 512 -343 121% 88% 

 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2018 53 164 51 154 -2 -10 96% 94% 

2019 55 194 53 178 -2 -16 96% 92% 

2020 59 214 55 199 -4 -15 93% 93% 

 

10. Застраховки 

Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на задължителни 

застраховки, съгласно условията на лицензиите. За периода на проверката са представени 

полици за „имуществена застраховка“ и „обща гражданска отговорност към трети лица“, 

сключени с „Дженерали застраховане“АД.  

11. Разделно счетоводство и цени 

От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че 

дружеството води разделно счетоводство за всяка от лицензионните дейности.  

От проверените фактури за присъединяване към ГРМ се установи, че прилаганите от 

дружеството цени съответстват на утвърдените цени с решения № Ц - 37 от 22.12.2017 г. и 

№ Ц - 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР.  

Прилаганите от дружеството цени за разпределение и снабдяване с природен газ 

съответстват на цените, утвърдени с решения № Ц - 37 от 22.12.2017 г. и № Ц - 2 от 

09.01.2020 г. на КЕВР.  

Във фактурите, издавани на стопанските клиенти, са посочени компонентите, 

формиращи крайната цена: „доставка на природен газ“; „разпределение природен газ”, 

„снабдяване с природен газ” и акциз. На битовите клиенти дружеството издава сметки за 

доставка на природен газ, които съдържат следните компоненти: ново показание; старо 

показание; разлика, хил. м3; коефициент за корекция по налягане и температура; 

коригирано количество, хил. м3; доставен природен газ, MWh; ед. цена, лв./ MWh, без 

ДДС; ед. цена за разпределение, лв./ MWh, без ДДС; ед. цена за снабдяване, лв./ MWh, без 

ДДС; стойност, лв.; ДДС, лв. и дължима сума, лв. Съдържанието на издаваните от 

дружеството фактури и сметки съответства на регламентираното в чл. 127, ал. 1, т. 10 от 

НЛДЕ. 

Дружеството изпълнява задължението си по чл. 40 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. 

за регулиране на цените на природния газ да публикува на интернет страницата си 

утвърдените му цени, видно от справка от сайта. 

„Кнежа-газ“ ООД предлага допълнителни услуги, съгласно „Ценоразпис за цените 

на услуги, извършвани от „Кнежа-газ“ ООД“, утвърден със заповед № 11 от 01.12.2017 г. 

на управителя на дружеството. Ценоразписът включва: съгласуване на проекти; 

лабораторна проверка на разходомер по искане на потребител; възстановяване на 

прекъснато газоподаване; смяна на партида; издаване на дубликат на фактура или 

документ от досието на потребител; справка за потреблението и издадените фактури. 

12. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията – 

годишна отчетна информация 

В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на 

Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставило в срок годишна 

отчетна информация за дейността си за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

13. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от 

мрежата  



 27 

Управителят на дружеството е декларирал, че за периода на проверката не са 

извършвани сделки на разпореждане с имущество на дружеството по чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

т. 23а от ЗЕ. 

14. Такси  
Дружеството заплаща в срок лицензионните такси, съгласно Тарифа за 

таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

Закона за енергетиката, като към датата на проверката няма задължения.  

ІV. Заключение 

В резултат на извършената планова проверка се установи, че „Кнежа-газ“ ООД 

изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на 

община Кнежа, в съответствие с техните условия.  

Констативният протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на 

13.07.2021 г., като по него не са направени възражения. 

 

Изказвания по т.9.:  

Докладва М. Сиркова. Със заповед на председателя на КЕВР е възложено на работна 

група да извърши комплексна планова проверка на „Кнежа-газ“ ООД за изпълнение 

условията на издадените на дружеството лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община 

Кнежа. 

Проверката е извършена съгласно утвърдена от председателя на КЕВР работна 

програма и обхваща периода м. януари 2018 г. – м. април 2021 г. Проверката е извършена 

по документи и за резултатите от нея е съставен и връчен констативен протокол. В 

изпълнение на заповедта са проверени документи на дружеството, свързани с 

изпълнението на лицензионните задължения и показателите на утвърдения бизнес план. 

Съдружници „Кнежа-газ” ООД са: Община Кнежа със 67% и „ВЕГА“ ООД. 

В проверяваната лицензионна територия „Кнежа-газ“ ООД е изградило 

газоразпределителна мрежа в гр. Кнежа и в село Бреница. Природният газ, който се 

доставя до мрежата на дружеството е от местен добив - от „Проучване и добив на нефт и 

газ“ АД. Към края на 2020 г. присъединените клиенти на дружеството са 55 броя 

стопански и 199 броя битови. В периода от м. януари 2019 г. до м. април 2021 г. 

дружеството не е удовлетворило девет заявления за присъединяване поради невъзможност 

за разкопаване на нова асфалтова настилка по улиците на които се намират обектите до 

изтичане на гаранционния срок на асфалтовото покритие, за което заявителите са 

уведомени. В резултат на извършената проверка е установено, че „Кнежа-газ“ ООД 

изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на 

община Кнежа, в съответствие с техните условия. Констативният протокол от 

извършената проверка е връчен на дружеството на 13.07.2021 г., като по него не са 

направени възражения. Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от 

Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага на Комисията да 

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

„Кнежа-газ“ ООД. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

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

канализационни услуги, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 Приема доклад с вх. № E-Дк-736 от 16.07.2021 г. относно комплексна планова 

проверка на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа. 

 

В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-676 от 05.07.2021 г. 

във връзка с подадено 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”, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 14.07.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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.  

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-ДК-676 от 05.06.2021 г., приет с решение по Протокол № 134 от 08.07.2021 г., т. 5. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 14.07.2021 

г. е проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на 

дружеството, който е заявил, че е съгласен с така изготвения доклад и няма никакви 

забележки по него. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено 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 
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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: 

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 
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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 

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 

http://www.abv.bg/
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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 

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 
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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 (…). 

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 (…) лв. и по договор за достъп и съхранение на 

природен газ № 4918 от 26.03.2021 г. депозит в размер на (…) 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“. 

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 (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, 

лв./MWh  

(…) (…) (…) (…) (…) 

Разходи за закупуване на природен газ,  

хил. лв. 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Приходи от продажби на природен газ,  

хил. лв. 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

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. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Транспортни средства лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Други ДМА лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Права върху собственост лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Програмни продукти лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо: лв. (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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Планираните инвестиции за дейността „търговия с природен газ“ в периода 2021 – 

2025 г. са на обща стойност (…) 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 (…) 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 (…) лв. за 

2021 г. и се предвижда да достигнат (…) лв. през 2025 г. 

Разходи за амортизации са предвидени на стойност (…) лв. за 2021 г., а през 

последната година възлизат на (…) 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 (…) лв., а през 2025 г. са в размер на 

(…) 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 (…) лв. и се увеличават до (…) лв. за 2025 г.  

4. Прогнозен обем на приходите  
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 (…) 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: 

(…) лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 

г.  

Общите приходи намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. 

Намалението на общите приходи се дължи на намалените приходи от продажба на стоки. 

Общите разходи намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. С най-голям дял в 

общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, които от (…) 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 (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Нетекущите 

активи се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване 

на нетекущите материални активи. Текущите активи се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на 

(…) 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 
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хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) лв. за 2021 г. 

на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. 

Краткосрочните задължения се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) 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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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.: 

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. 

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 са направени изменения и допълнения, както следва:  

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: 
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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.   

(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; 
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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.  

(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 
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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 

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;  
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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 

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. 
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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; 

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 № Л-539 от 29.07.2021 г. и са 

приложение и неразделна част от лицензия № Л-539-15 от 29.07.2021 г. 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.10.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на заявлението, подадено от 

„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД са отразени в доклад от 05.06.2021 г., който е приет 

от Комисията с решение по Протокол № 134 от 08.07.2021 г., т. 5. В изпълнение на 

изискванията на Закона за енергетиката на 14.07.2021 г. е проведено открито заседание на 

което представител на заявителя е посочил, че е съгласен с изготвения доклад и няма 

никакви забележки по него. След тази дата не са настъпили нови обстоятелства, които да 
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бъдат отразени в изготвения проект на решение. Предвид гореизложеното и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона 

за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното 

решение: 

1. Издава на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

А. Иванова обърна внимание, че към проекта на решение са приложени и 

съответните проекти на лицензия и на правила.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК 205828150, лицензия 

№ Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.11. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-677 от 05.07.2021 г. 

във връзка с подадено заявление с вх. № E-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”, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 14.07.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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 

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. 
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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. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-ДК-677 от 05.06.2021 г., приет с решение по Протокол № 134 от 08.07.2021 г., т. 4. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 14.07.2021 

г. е проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на 

дружеството, който е заявил, че няма забележки по доклада. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено 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 

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) 
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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.  

Koмисията счита, че срокът, за който да бъде издадена исканата лицензия следва да 

e 10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е 

изключително динамично, както в България, така и в региона, поради което не може да 

бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща 

на този пазар, за период по-дълъг от десет години. 

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 (…); абонаментна поддръжка за програмен продукт (…) до 21.12.2021 г., както и 

достъп до web-базирано приложение към програмен продукт (…). В тази връзка 

заявителят е представил копия на фактури за покупка на компютърни компоненти и 

софтуер (вкл. софтуер за електронна платформа) на обща стойност (…) лв. Видно от 
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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 (…) 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 № (…) 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. № (…) 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 (…) MWh и има реализирани (…) 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. 

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 
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2021 г., като до подаване на заявлението е реализирало приблизително по (…) 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. № (…) г. от (…), 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 (…) 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 (…) г. договор за револвираща 

кредитна линия без ангажимент с „Енергико Трейдинг България“ ООД в размер до (…) 

хил. евро. Срокът за погасяване е (…). 

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. № 

(…) г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се удостоверяват наличните депозити по 

действащите договори, както следва: 

1. Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) г. с депозит в размер на (…) 

хил. лв. под формата на банкова гаранция; 

2. Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) г. с 

депозит в размер на (…) 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 (…) 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“. 

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 
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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 (…) (…) (…) 

Обем продажби на природен газ, хил. MWh (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажба на природен газ, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) 

Разходи за капацитети, достъп и пренос, хил. лв. 
(…) (…) (…) 

Административни разходи, хил. лв. (…) (…) (…) 

Стойност на покупка на природен газ, хил. лв. 
(…) (…) (…) 

 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

За периода 2021 – 2023 г. разходите намаляват от (…) хил. лв. на (…) 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 (…) хил. лв. за 2021 г. да 

достигнат (…) 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 (…) хил. лв. за 2021 г. и се предвижда да достигнат (…) 

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 (…) хил. лв., а през 2023 г. възлизат на (…) 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 (…) хил. лв., а през 2023 г. са в размер на (…) хил. лв. 

Други разходи: за командировки, представителни, данъци и такси и други. 

Прогнозираните разходи за първата година са в размер на (…) хил. лв. и се увеличават до 

(…) 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: (…) хил. лв. за 2021 г.; 

(…) хил. лв. за 2022 г. и (…) хил. лв. за 2023 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…)  хил. лв. през 2023 г. 

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажби на 

природен газ. Общите разходи се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 

2023 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, 

които от (…) хил. лв. нарастват на (…) хил. лв. Структурата на общите разходи включва 

още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонала и други. 

Общо активите се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2023 г. 

Нетекущите активи намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2023 г., 

вследствие на намаляване на нетекущите материални активи. Текущите активи се 

увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 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 

(…) хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) хил. лв. за 

2021 г. на (…) хил. лв. за 2023 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. 
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Дългосрочните задължения намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2023 г. 

Краткосрочните задължения се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 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.) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на 

дълготрайните активи със собствен 

капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 

(…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) 

 

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 (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) 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 (…) 

през 2021 г., се увеличава до (…) 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 (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) 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, 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 са направени изменения и 

допълнения, както следва: 

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 
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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 

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. 
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(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; 

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 
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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. 

(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: 
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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 № Л - 540 от 29.07.2021 г. и 

са приложение и неразделна част от лицензия № Л-540-15 от 29.07.2021 г. 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.11.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на заявлението, подадено от „Енергико 

Трейдинг България“ ООД са отразени в доклад от 05.06.2021 г., който е приет от Комисията 

с решение по Протокол № 134 от 08.07.2021 г. В изпълнение на изискванията на Закона за 

енергетиката на 14.07.2021 г. е проведено открито заседание с участие на заявителя, на 

което същият е заявил, че няма забележки по доклада. Във връзка с поискания в 

заявлението срок за издаване на лицензията от 35 години работната група счита, че срокът 

за който следва да бъде издадена исканата лицензия трябва да бъде 10 години. Това е 

предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително 

динамично както в България, така и в региона, поради което не може да бъде направена 

реалистична прогноза на пазарната адекватност на компанията, оперираща на този пазар за 

период по-дълъг от 10 години. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и 

чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение: 

1. Издава на „Енергико Трейдинг България“ ООД лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Енергико Трейдинг България“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

И. Иванов обърна внимание, че искането на заявителя „Енергико Трейдинг 

България“ ООД за срок на лицензията от 35 години не е уважено и допълни, че напълно 

подкрепя проекта на решение, в който срокът е редуциран на 10 години, защото срок от 35 

години би означавал срок на лицензията до 2056 г. В същото време съгласно документите 

на ЕС още през 2050 г. страните-членки на ЕС трябва да преустановят използването на 

фосилни енергийни източници – въглища, петрол, петролни деривати и природен газ. 

Природният газ е последен от тези фосилни енергоизточници, но след 2050 г. (този срок 

може да бъде още намален) няма да бъде възможно използването на природен газ. От друга 

страна развитието на енергетиката в български и в европейски мащаб е изключително 

динамично. Едва ли преди десет години някой е мислил, че не само ще се говори, а и ще се 

произвежда зелен водород и зелен амоняк, които ще изместват използването на 

устройствата нар. energy storage, с които преди десет години се считаше, че се прави 

революция от страна на Тесла, като започна тяхното разработване с цел съхраняване за по-

дълъг период от време на енергията, произвеждана от ВЕИ. Какво ще бъде след десет 

години не може да се установи по никакъв начин и затова неслучайно Комисията до 
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момента е издавала лицензиите със срок от 10 години. И. Иванов каза, че напълно подкрепя 

проекта на решение и убедено ще гласува за него.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Енергико Трейдинг България“ ООД, с ЕИК 206077863, лицензия № 

Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Енергико Трейдинг България“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-745 от 26.07.2021 г. относно Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието 

на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

2. Приема Годишен доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните 

регулатори и до Европейската комисия относно дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране във връзка с развитието на вътрешния пазар на електроенергия и 

природен газ за 2020 г.; 

3. Докладът по т. 2 да бъде изпратен на Агенцията за сътрудничество на 

енергийните регулатори и на Европейската комисия. 

 

По т.2. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № е-Дк-746 от 26.07.2021 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и проект на акт. 

 2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката;  

 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката да бъде изпратена в „Държавен вестник“ за 

обнародване. 
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По т.3. както следва: 

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 

30.06.2021 г. 

 

По т.4. както следва: 

Издава по отношение „ЕНЕКОД” АД, ЕИК 203638768, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Павлово, ул. 

„Вихрен“ № 10, ет. 3, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 402,70 лева (хиляда четиристотин 

и два лева и седемдесет стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 

г., дължима към 31.03.2021 г.; 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.04.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

По т.5. както следва: 

Издава по отношение „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12,  

офис 12, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляди) лева, 

представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 73,05 лева (седемдесет и 

три лева и пет стотинки), представляващи: 

 Остатък от 56,11 лева, формиран като от 63,89 лева (начислени за периода от 

01.04.2020 г. до 16.11.2020 г. върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2020 г. в 

размер на 1 000,00 лева) са извадени надвнесените 7,78 лева; 

 16,94 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса  

за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

По т.6. както следва: 

Издава по отношение “УВЕКС” ЕООД, ЕИК 811099408, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански 

2800, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от начислени и неплатени 

лихви за просрочие в размер на общо 20,72 лева (двадесет лева и седемдесет и две 

стотинки), съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, представляващи: 

 остатък от 16,96 лева намалени с частично плащане от 1,86 лева, т.е. 15,10 лева, за 

периода то 01.06.2021 г. до 18.06.2021 г. върху главница от 3 392,67 лева; 

 5,62 лева, за периода от 19.06.2021 г. до 25.06.2021 г. върху главница от 2 892,67 

лева. 

 

По т.7. както следва: 

Издава по отношение “ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, ЕИК 131449784, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Малуша“ 



 53 

№ 5, и адрес за кореспонденция: с. Равно поле 2129, спирка Верила, индустриален център 

Верила 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лихва за 

просрочие в размер на общо 13,74 лева (тринадесет лева и седемдесет и четири стотинки), 

съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, формирана, както следва: 

 остатък от 17,50 лева намалени с частично плащане от 8,51 лева, т.е. 8,99 лева, за 

периода от 26.01.2021 г. до 31.05.2021 г., върху главница от 500,00 лева (постоянна част за 

2021 г.);  

 0,40 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 21,49 лева 

(първа променлива част за 2021 г.); 

 4,35 лева, за периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. върху главница от 521,49 

лева. 

 

По т.8. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД. 

2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.9. както следва: 

Приема доклад с вх. № E-Дк-736 от 16.07.2021 г. относно комплексна планова 

проверка на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа. 

 

По т.10. както следва: 

1. Издава на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК 205828150, лицензия 

№ Л-539-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

По т.11. както следва: 

1. Издава на „Енергико Трейдинг България“ ООД, с ЕИК 206077863, лицензия № 

Л-540-15 от 29.07.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Енергико Трейдинг България“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с Вх. № Е-Дк-745 от 26.07.2021 г. относно Годишен доклад до 

Европейската комисия и до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори 

относно дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с развитието 

на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 

2. Доклад с вх. № е-Дк-746 от 26.07.2021 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката и проект на акт. 

3. Доклад с вх. № О-Дк-353/26.07.2021 г.  относно финансов отчет на Комисия за 

енергийно и водно регулиране към 30.06.2021 г.  

4. Акт № УДВ-47/29.07.2021 г. - „ЕНЕКОД“ АД. 

5. Акт № УДВ-48/29.07.2021 г. - „ВИДАХИМ“ АД. 

6. Акт № УДВ-49/29.07.2021 г. - „УВЕКС“ ЕООД. 
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7. Акт № УДВ-50/29.07.2021 г. - „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД. 

8. Доклад с вх. № В-Дк-249 от 15.07.2021 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви, дължими от „В И К – БАТАК“ ЕООД. 

9. Доклад с вх. № E-Дк-736 от 16.07.2021 г. относно комплексна планова проверка 

на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа. 

10. Решение на КЕВР № Л-539 от 20.07.2021 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“ и одобряване на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

11. Решение на КЕВР № Л-540 от 20.07.2021 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“ и одобряване на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


