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П Р О Т О К О Л 
 

№ 79 

 
София, 21.04.2021 година 

 

Днес, 21.04.2021 г. от 10:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

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

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

Владко Владимиров, 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“, А. 

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

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

 

 Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че 

няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред. 

В гласуването участваха Александър Йорданов, Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова. 

Дневният ред беше приет с осем гласа „за“, от които четири гласа на членове на 

Комисията със стаж в енергетиката (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова). 

 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-410 от 19.04.2021 г. относно  заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 

от 17.02.2021 г., подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез вливане и проект на решение. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Юлиана Ангелова, 

 Диана Николкова, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-412 от 20.04.2021 г. относно освобождаване и избор на 

членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Александра Димитрова,  

Любослава Джоргова, Деница Лефтерова 
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По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 17.02.2021 

г., подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД за издаване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез вливане, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 17.02.2021 г., подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД за 

издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, на основание чл. 

52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 87, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.032013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на постъпилото 

заявление и приложените към него документи е сформирана работна група със заповед № 

З-Е-32 от 23.02.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 
С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 17.02.2021 г. дружеството е 

направило искане за издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане в „Енерго-

Про България“ ЕАД на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД.  

От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че приемащото дружество 

„Енерго-Про България“ ЕАД, с ЕИК 130368870, е със седалище и адрес на управление: 

гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5. Дружеството е с предмет на дейност: 

„експлоатация на водни електроцентрали, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона.“ 

„Енерго-Про България“ ЕАД се представлява колективно от Яромир Тесарж, Петр 

Тесарж, Боян Кършаков и Радослав Славов, както и от всеки един от тях самостоятелно. 

Дружеството се управлява от Яромир Тесарж. Изпълнителен директор е Радослав 

Славов. 

Капиталът на „Енерго-Про България“ ЕАД е в размер на 13 500 000 лв. (тринадесет 

милиона и петстотин хиляди лева), разпределен в 13 500 000 броя акции, с номинална 

стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е „Енерго-Про“, Чешка Република 

„Енерго-Про България“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“, издадена за срок от 10 г. С Решение  

№ И2-Л-117 от 03.02.2012 г. на КЕВР срокът на лицензията е продължен с 20 г. 

Дружеството е титуляр и на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ за срок от 10 г., продължена с Решение № И1-Л-309 от  

28.02.2019 г. на КЕВР с 10 г. 

Преобразуващото се дружество „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД, с ЕИК 

200959562, е със седалище и адрес на управление гр. София, площад „Позитано“ № 2,  

ет. 5. Дружеството е с предмет на дейност: „експлоатация, изграждане и строителство на 

хидроелектрически съоръжения. Строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.“. 
„Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е с едностепенна система на управление със Съвет 

на директорите в състав Красимира Василева Машева, Рада Иванова Пеева и Радослав 

Митков Славов. Дружеството се представлява от Радослав Митков Славов. 

Капиталът на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е в размер на 15 925 000 лв. 

(петнадесет милиона деветстотин двадесет и пет хиляди лева), разпределен в 15 925 000 

броя акции, с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е „Енерго-

Про България“ ЕАД. 

„Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД не е лицензиант по смисъла на Закона за 

енергетиката, тъй като не притежава и не експлоaтира обекти, които подлежат на 
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лицензиране. 

„Енерго-Про България“ ЕАД е посочило, че след извършване на преобразуването 

ще продължи да осъществява лицензионната дейност „производство на електрическа 

енергия“ чрез обектите, обхванати от лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г., както следва: 

- Каскада „Санданска Бистрица“, обединяваща ВЕЦ „Попина лъка“ - 22 МW, ВЕЦ 

„Лиляново“ - 20 МW и ВЕЦ „Сандански“ - 14,4 МW; 

- Каскада „Копринка“, обединяваща ВЕЦ „Копринка“ - 7 МW и ВЕЦ „Стара 

Загора“ - 22,4 МW; 

- Каскада „Петрохан“, обединяваща ВЕЦ „Петрохан“ - 7,7 МW, ВЕЦ Бързия - 5,6 

МW и ВЕЦ „Клисура - 3,5 МW. 

„Енерго-Про България“ ЕАД притежава и три обекта, които не са включени в 

лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г., тъй като всеки от тях е с обща инсталирана 

мощност под законоустановения минимум от 5 MW. Това са ВЕЦ „Самораново“ - 2,92 

МW, ВЕЦ „Катунци“ - 3,45 МW и ВЕЦ „Карлуково“ - 2,27 МW. 

В подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 17.02.2021 г. „Енерго-Про България“ 

ЕАД e изложило, че „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е притежавало и експлоатирало 

хидротехническите съоръжения, които обслужват каскада „Пиринска Бистрица“, 

собственост на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД. През май 2014 г. „Пиринска Бистрица- 

Каскади“ ЕАД е апортирало всички хидротехнически съоръжения в капитала на 

„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД и всички служители на дружеството са преминали по 

силата на чл. 123 от Кодекса на труда към персонала на „Пиринска Бистрица-Енергия“ 

АД. Посочено е също, че „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е в добро финансово 

състояние и вливането му в „Енерго-Про България“ ЕАД няма да повлияе отрицателно 

върху финансовото и икономическото състояние на приемащото дружество, а ще се 

постигне оптимизация на управлението и администрирането на двете дружества, тъй като 

вливащото се дружество не притежава дълготрайни материални активи, няма служители, 

наети по трудов договор и се управлява и администрира чрез договор за предоставяне на 

консултантски услуги от приемащото дружество. 

Исканата със заявлението форма на преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262 

от Търговския закон (ТЗ). При така заявения метод на преобразуване, приемащото 

дружество става универсален правоприемник на преобразуващото се дружество, което се 

прекратява без ликвидация. Преобразуването е при хипотезата на чл. 263т, ал. 3, изр. 3 от 

ТЗ - вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия 

капитал, поради което разпоредбите на чл. 262л и чл. 262м от ТЗ относно назначаване на 

нарочен проверител  на договора за преобразуване и съставяне на доклад за проверката 

са неприложими.  

В съответствие с изискванията на чл. 87, ал. 4, т. 1, предл. 1 от НЛДЕ към 

подаденото заявление е приложен Договор за преобразуване чрез вливане от 05.01.2021 

г., сключен между между „Енерго-Про България“ ЕАД и „Пиринска Бистрица-Каскади“ 

ЕАД. 

 

Съгласно клаузите на договора за преобразуване, на датата на влизане в сила на 

вписването, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ, „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД 

прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация и „Енерго-

Про България“ ЕАД става негов универсален правоприемник, като цялото имущество, 

всички пасиви и активи на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД преминават върху 

„Енерго-Про България“ ЕАД, а капиталът на приемащото дружество не се променя. В 

съответствие с чл. 263т, ал. 3 изр. второ от ТЗ не се определя и проверява съотношение на 

замяна на акции и дялове, като чл. 261б, чл. 262и, чл. 262л и чл. 262м от ТЗ не се прилагат 

по отношение на вливането и не се извършва увеличаване нито намаляване на капитала 

на приемащото дружество. 



 4 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ, Комисията разрешава преобразуване на лицензиант, 

ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на 

условията за издаване на лицензия за дейността. Поради това, КЕВР следва да установи 

дали след преобразуването приемащото „Енерго-Про България“ ЕАД ще притежава 

необходимите технически, финансови, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за осъществяване на съответната лицензионна дейност. Преобразуващото се 

дружество „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД не притежава енергийни обекти и не е 

осъществявало дейност, подлежаща на лицензиране по ЗЕ. Дружеството няма персонал и 

не е одобрявана организационна структура, с оглед на което с вливането му в „Енерго-

Про България“ ЕАД материалните и човешки ресурси във връзка с осъществяването на 

лицензионните дейности няма да бъдат променени. Чл. 51, ал. 2 от ЗЕ урежда 

възможността лицензията да бъде изменена при даване на разрешение за преобразуване 

на лицензиант. Лицензията се изменя, когато настъпят промени в някои от 

обстоятелствата, за които се издава или при актуализиране на част от приложенията към 

нея. В настоящия случай дейностите „производство на електрическа енергия“ и „търговия 

с електрическа енергия“ след преобразуването ще се осъществяват от дружеството 

титуляр на лицензиите. В случая приемащото дружество няма да придобие нов енергиен 

обект, който да бъде включен в лицензията за производство на електрическа енергия, а по 

отношение на лицензията за „търговия с електрическа енергия“ хипотезата е 

неприложима, тъй като при осъществяването на тази дейност липсва енергиен обект. В 

тази връзка и предвид изложеното, лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“, както и лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ не следва да бъдат изменяни. 

 

За оценка на финансовото състояние на приемащото и на вливащото се дружество 

„Енерго-Про България“ ЕАД е представило към заявлението одитирани индивидуални 

финансови отчети за 2019 г. и индивидуален отчет за финансовото състояние на 

вливащото се дружество „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД към 31 декември 2020 г.  

 

Финансови резултати от дейността на „Енерго-Про България“ ЕАД за 2019 г. 

От представения одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. е 

видно, че нетния финансов резултат е печалба в размер на 10 944 хил. лв. при печалба от 

8 123 хил. лв. за 2018 г., а общо всеобхватния доход е 10 978 хил. лв. за 2019 г. и 8 103 

хил. лв. за 2018 г. Основният дял на приходите на дружеството е от производство и 

продажба на електрическа енергия и представлява 87,94%. Делът на услугите възлиза на 

3,47% от нетните приходи, от тях 22% са от продажби на услуга балансиране и 

управление на товара на външни обекти, 70% са от консултантски услуги, 4% са приходи 

от наеми и 4% са от други. Нетните финансови приходи/разходи за 2019 г. са положителна 

стойност в размер на 12 769 хил. лв. при отрицателна стойност за 2018 г. в размер на 1 533 

хил. лв. В другите финансови разходи за 2018 г. са включени платени такси на стойност 

15 979 хил. лв., свързани с предсрочно погасен инвестиционен заем отпуснат от Чешка 

Експортна Банка. Разходите от основна дейност без разходите за амортизации (5 208 хил. 

лв.) са в размер на 26 202 хил. лв. 

Общо нетекущите активи към 31.12.2019 г. са 207 890 хил. лв., от тях 104 420  

хил. лв. са инвестиции в дъщерни предприятия. Текущите активи са в размер на 7 822  

хил. лв., от които с най голям относителен дял са търговските вземания и предоставени 

депозити на стойност 4 612 хил. лв.  

Собственият капитал е 175 480 хил. лв., в т. ч. регистриран капитал 13 500 хил. лв., 

общи и други резерви 111 502 хил. лв. и неразпределена печалба 50 478 хил. лв. 

Нетекущите пасиви са в размер на 400 хил. лв., докато текущите пасиви са на стойност 

39 832 хил. лв., от тях 35 377 хил. лв. са задължения по заеми. 
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Финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към  

31.12.2019 г., показват, че „Енерго-Про България“ ЕАД разполага със собствен капитал да 

обслужва финансовите си задължения. Показателят за общата ликвидност през 2019 г. е 

подобрен, спрямо предходната година, но независимо от това неговата стойност е в 

размер, който определя невъзможността на дружеството да обслужва текущите си 

задължения със собствени оборотни средства.  

Финансовата структура на дружеството в края на 2019 г. е 81% собствен капитал и 

19% привлечени средства, а в края на 2018 г. е 79% собствен капитал и 21% привлечени 

средства.  

 

Финансови резултати от дейността на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД за 

2019 г. 

От представения одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. е видно, 

че нетният финансов резултат е печалба в размер на 11 011 хил. лв. при печалба за 2018 г. 

от 9 002 хил. лв. Приходите са от финансова дейност и са на стойност 11 014 хил. лв. 

(приходи от лихви по предоставени заеми и приходи от дивиденти) срещу 9 018 хил. лв. за 

предходната година. Разходите за основна дейност са от извършени услуги в общ размер 

на 2 хил. лв. 

Общо нетекущите активи към 31.12.2019 г. са в размер на 29 196 хил. лв., 

представляващи инвестиции в дъщерни предприятия – „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД. 

През 2019 г. „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД е разпределило дивидент в полза на 

„Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД в размер на 11 005 хил. лв. при 8 906 хил. лв. през  

2018 г. Общо текущите активи са 992 хил. лв. и включват текуща част от предоставени 

заеми, парични средства и парични еквиваленти. 

Основната дейност на дружеството е свързана със стопанисване и отдаване под 

наем на хидротехнически съоръжения. През 2014 г. във връзка преструктуриране на 

групата на „Енерго-Про България“ ЕАД е извършено преобразуване по ТЗ, в резултат на 

което имотите, машините и съоръженията на дружеството са апортирани в „Пиринска 

Бистрица-Енергия“ АД. 

Общо пасивите са на стойност 1 612 хил. лв. и представляват нетекущите пасиви по 

отсрочени данъци. 

Преобразуващото се дружество „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е представило 

индивидуален отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 31 декември 

2020 г. Извършеният анализ показва, че стойността на нетекущите активи в края на 2020 г. 

е непроменена, спрямо тази в 2019 г., докато текущите активи бележат ръст от 992 хил. лв. 

на 1 022 хил. лв., основно от ръста в текущата част на предоставени заеми, независимо от 

погасените вземания от свързани лица и намалените парични средства и парични 

еквиваленти. Собственият капитал бележи незначителен ръст от 28 576 хил. лв. за 2019 г. 

на 28 604 хил. лв. 2020 г. в резултат на изпреварващия ръст на законовите резерви, спрямо 

намалената стойност на неразпределената печалба. Дългосрочните пасиви са непроменени 

през 2020 г. и са формирани от отсрочени данъчни задължения в размер на 1 612 хил. лв.  
В резултат на анализа може да се направи извод, че „Пиринска Бистрица-Каскади“ 

ЕАД е в добро финансово състояние. 
С оглед горното, Комисията счита, че вливането на „Пиринска Бистрица-Каскади“ 

ЕАД в „Енерго-Про България“ ЕАД няма да повлияе отрицателно върху финансово-

икономическото състояние на лицензианта, а ще се създадат условия и предпоставки за 

оптимизиране на управлението и експлоатацията на обектите и няма да се наруши 

извършването на лицензионна дейност. 
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Изказвания по т.1.: 

Докладва Ц. Камбурова. Административното производство е във връзка с 

постъпило заявление, подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД за издаване на разрешение 

за преобразуване на лицензиант чрез вливане на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 87, ал. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

С подаденото заявление дружеството е направило искане за издаване на разрешение за 

преобразуване чрез вливане в „Енерго-Про България“ ЕАД на „Пиринска Бистрица-

Каскади“ ЕАД. „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД не е лицензиант по смисъла на Закона 

за енергетиката, тъй като не притежава и не експлоaтира обекти, които подлежат на 

лицензиране. „Енерго-Про България“ ЕАД е посочило, че след извършване на 

преобразуването ще продължи да осъществява лицензионната дейност „производство на 

електрическа енергия“ чрез обектите, обхванати в издадената му лицензия от 2002 г. В 

подаденото заявление „Енерго-Про България“ ЕАД e изложило, че „Пиринска Бистрица-

Каскади“ ЕАД е притежавало и експлоатирало хидротехническите съоръжения, които 

обслужват каскада „Пиринска Бистрица“, собственост на „Пиринска Бистрица-Енергия“ 

АД. През май 2014 г. „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД е апортирало всички 

хидротехнически съоръжения в капитала на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД и всички 

служители на дружеството са преминали по силата на чл. 23 от Кодекса на труда към 

персонала на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД. Исканата със заявлението форма на 

преобразуване е вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.  

Съгласно клаузите на договора за преобразуване, на датата на влизане в сила на 

вписването, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ, „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД 

прекратява съществуването си като юридическо лице без ликвидация и „Енерго-Про 

България“ ЕАД става негов универсален правоприемник, като цялото имущество, всички 

пасиви и активи на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД преминават върху „Енерго-Про 

България“ ЕАД, а капиталът на приемащото дружество не се променя. В случая 

приемащото дружество няма да придобие нов енергиен обект, който да бъде включен в 

лицензията за производство на електрическа енергия, а по отношение на лицензията за 

„търговия с електрическа енергия“ хипотезата е неприложима, тъй като при 

осъществяването на тази дейност липсва енергиен обект. В тази връзка и предвид 

изложеното, лицензията от 2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, 

както и лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“ не следва да бъдат 

изменяни. 

За оценка на финансовото състояние на приемащото и на вливащото се дружество 

„Енерго-Про България“ ЕАД е представило към заявлението одитирани индивидуални 

финансови отчети за 2019 г. и индивидуален отчет за финансовото състояние на 

вливащото се дружество „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД към 31 декември 2020 г. 

В резултат на анализа може да се направи извод, че „Пиринска Бистрица-Каскади“ 

ЕАД е в добро финансово състояние. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че вливането на „Пиринска 

Бистрица-Каскади“ ЕАД в „Енерго-Про България“ ЕАД няма да повлияе отрицателно 

върху финансово-икономическото състояние на лицензианта, а ще се създадат условия и 

предпоставки за оптимизиране на управлението и експлоатацията на обектите и няма да се 

наруши извършването на лицензионна дейност. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 52, ал. 1 от 

Закона за енергетиката, чл. 87, ал. 1 от Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 

КЕВР да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „Енерго-Про България“ ЕАД за преобразуване чрез 
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вливане на „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД в него. 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи, че 

няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 52,  

ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 88, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката  

 
КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Приема доклада и разрешава на „Енерго-Про България“ ЕАД, с ЕИК 130368870, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, да се 

преобразува чрез вливане в него на дружеството „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД, с 

ЕИК 200959562, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, 

ет. 5. 

 

 

В заседанието по точка първа участват Александър Йорданов - за председател, 

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

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова  - 

за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно освобождаване и избор на членове на 

Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо 

с вх. № Е-04-01-1 от 13.04.2021 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което на основание чл. 81е, ал. 3 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), във връзка с чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ, КЕВР е уведомена за освобождаване и избор на 

членове на Надзорния съвет (НС) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка са представени 

документи, както следва: препис-извлечение от Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г. на 

Съвета на директорите (СД) на БЕХ ЕАД; автобиографии на избраните членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; декларации от членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

удовлетворяване на изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от 

Наредба  № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ); 

декларации от членовете на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от 

Търговския закон (ТЗ), както и по чл. 237, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ; проекти на договори за 

управление и контрол между избраните членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

дружеството; копие от уведомителни писма относно прекратяване на мандата на членове 

на НС; писма за прекратяване на трудовите правоотношения на избраните като 

представители на държавата членове на НС; декларации по чл. 23, ал. 3 от Устава на 
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„Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с изх. № Е-04-01-1 от 16.04.2021 г., от БЕХ ЕАД са 

изискани и следните документи: Решение по т. I.7 от Протокол № 18-2021 от 06.04.2021 г. 

от заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и Писмо с № 92-00-24-304 от 

13.04.2021 г. (вх. № БЕХ 01-0401 от 13.04.2021 г.) от Агенцията за публичните 

предприятия и контрол (АППК), които са представени с писмо с вх. № Е-04-01-1 от 

19.04.2021 г. 

Със Заповед № З-Е-80 от 15.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на преписката и изготвяне на доклад.   

 

Във връзка с горното се установи следното: 

С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР 

„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен 

оператор (НПО) на газопреносната система на Република България. Решението за 

определяне на оператора е нотифицирано на Европейската комисия и е публикувано в 

„Официален вестник“ на Европейския съюз в брой C 428 от 19 декември 2015 г. Предвид 

факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, както и с оглед разпоредбата на чл. 

81д, ал. 11 от ЗЕ, Комисията следва да извърши преценка относно професионалната 

независимост на новоизбраните членове на НС на „Булгартрансгаз” ЕАД, съответно - по 

отношение на основанията за предсрочното освобождаване на членовете на НС, като при 

наличие на съмнения може да възрази срещу тези решения. По аргумент от чл. 81д, ал. 3, 

изр. 3 от ЗЕ, решенията пораждат действие, ако в срок три седмици от уведомяването, но 

не по-кратък от срока за обжалване на решението за предсрочно прекратяване на 

договорите за възлагане на управление, а именно: до 7 дни от получаване на това 

решение, Комисията не възрази срещу тях. 

 

Със Закона за публичните предприятия (ЗПП, обн. ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.) се 

урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в 

областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно 

управление на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и 

прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е публично предприятие по смисъла на чл. 2  от ЗПП. Според чл. 

21 от ЗПП, всички членове на органите за управление и контрол в публичните 

предприятия (независими членове и представители на държавата) се избират и назначават 

след провеждане на конкурс по условия и ред, регламентирани в правилника за прилагане 

на закона. Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗПП (ППЗПП), конкурсна 

процедура за избор на представители на държавата в органите на управление и контрол в 

публичните предприятия се провежда от съответния орган, упражняващ правата на 

държавата, по ред, определен от него. В тази връзка, въз основа на работата на комисия, 

назначена със Заповед № 92-04/3 от 15.02.2021 г. на изпълнителния директор на БЕХ ЕАД 

за номиниране на кандидати за членове (представители на държавата) в НС на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, СД на БЕХ ЕАД с решение по т. I.7.1. от Протокол № 18-2021 от 

06.04.2021 г. е одобрил номинираните кандидати за членове – представители на държавата 

в НС на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва: Снежана Бобева Йовкова – Маркова, 

Николай Иванов Стефанов и Стефан Миленов Илиев.  

Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗПП, в съветите на директорите и в надзорните съвети на 

публичните предприятия независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но 

не повече от една втора от състава. С писмо с № 92-00-24-304 от 13.04.2021 г. (вх. № БЕХ 

01-0401 от 13.04.2021 г.) АППК на основание чл. 48, ал 4 от ППЗПП е предоставила на 

БЕХ ЕАД резултатите от конкурс за номиниране на независими членове на НС на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, въз основа на които са номинирани следните кандидати: Кирил 
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Георгиев Георгиев, Делян Иванов Койнов, Мартин Владимиров Тинчев и Стоян Георгиев 

Манолов.  

В резултат на проведените конкурсни процедури по чл. 21 от ЗПП и чл. 37, ал. 2 от 

ППЗПП и с оглед изискванията на Глава осма „а“, раздел II от ЗЕ, СД на БЕХ ЕАД е приел 

решения по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., както следва: освобождава 

като членове на НС на „Булгартрансгаз” ЕАД Кирил Георгиев Георгиев и Владимир 

Вълчев Митрушев и избира Кирил Георгиев Георгиев (независим член), Делян Иванов 

Койнов (независим член), Снежана Бобева Йовкова – Маркова (представител на 

държавата), Николай Иванов Стефанов (представител на държавата) и Стефан Миленов 

Илиев (представител на държавата); мандатът на избраните лица е пет години, считано от 

датата на вписването на решението в Търговския регистър; възнаграждението на 

избраните за членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е определено по реда и условията на 

ППЗПП, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 30.04.2020 г.; задължава 

НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД да проведе заседание, на което да избере председател на НС 

при условията на чл. 22, ал. 2, изр. второ от ЗПП, приема и утвърждава Договор за 

управление и контрол между „Булгартрансгаз“ ЕАД и член на НС на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД; упълномощава изпълнителния директор на БЕХ ЕАД да изпрати до КЕВР 

официално уведомление за промените в състава на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

решението за освобождаване на членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД поражда 

действие при условието на чл. 81е, ал. 2, изр. трето от ЗЕ и след вписване на решението в 

Търговския регистър. 

  

Изискванията към органите за управление и контрол в публичните предприятия са 

посочени в глава пета на ЗПП,  именно: условия за съвместимост и несъвместимост - чл. 

20 от ЗПП; наличие на разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи 

на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, да 

могат да отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност, 

както и да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им 

задължения - чл. 21, ал. 2 от ЗПП. В тази връзка, с оглед установяване изискванията на 

посочените разпоредби от ЗПП, новоизбраните членове са представили автобиографии, 

декларации и други документи. 

Според чл. 81е, ал. 2, изр. трето от ЗЕ, решението на едноличния собственик на 

капитала поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването Комисията не 

възрази срещу избора на половината минус един от членовете на НС на основанието, 

посочено в чл. 81д, ал. 11, т. 1 от ЗЕ, а именно: при възникване на съмнения относно 

тяхната професионална независимост.   

Съгласно чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, разпоредбите на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ 

се прилагат съответно за поне половината минус един от членовете на НС, което в 

хипотезата на петчленен орган следва да бъде приложимо за поне двама от членовете. В 

тази връзка и с оглед преценка на независимостта новоизбраните членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД са приложени декларации по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, и 

декларации по чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от НЛДЕ и по чл. 23, ал. 3 от Устава на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. От представените декларации и автобиографии се установява, че 

изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ са изпълнени по отношение на 

Кирил Георгиев Георгиев и Делян Иванов Койнов, които в срок от три години преди 

назначаването си не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали 

интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното 

предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, 

или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Установява се също, че 

останалите новоизбрани членове на НС са лица, които за период най-малко 6 месеца 

преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във 
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вертикално интегрираното предприятие – изискване по арг. от чл. 81е, ал. 3 във връзка с 

чл. 81д, ал. 6, изр. второ от ЗЕ.  

Предвид горното, Комисията не следва да възразява срещу решение на СД на БЕХ 

ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., за избор на Кирил Георгиев 

Георгиев и Делян Иванов Койнов като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

представляващи половината минус един от членовете на НС на дружеството. 

По отношение на освободените членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД - Кирил 

Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев Митрушев, са приложими чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ във 

връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ, съгласно които членовете на НС на НПО имат право да 

обжалват решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на 

управление пред Комисията в срок до 7 дни от получаване на решението. Видно от писмо 

с рег. № 02-0181 от 13.04.2021 г. на БЕХ ЕАД, съответно  писмо с рег. № 02-0182 от 

13.04.2021 г. на БЕХ ЕАД, посочените лица на 13.04.2021 г. са уведомени за тяхното 

освобождаване като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, предвид на което срокът за 

обжалване на решението за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на 

управление изтича на 20.04.2021 г. Към тази дата от освободените членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД не е постъпила жалба в КЕВР. 

Според чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ във връзка с чл. 81д, ал. 11, т. 2 от ЗЕ, Комисията може 

да възрази срещу решение за предсрочно освобождаване на член на НС на НПО, когато 

съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно освобождаване. Видно от 

решения по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., на СД на БЕХ ЕАД, Кирил 

Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев Митрушев са освободени като членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед изискванията на чл. 21 от ЗПП.  

Предвид горното, Комисията не следва да възразява срещу решение на СД на БЕХ 

ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., за освобождаване на Кирил 

Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев Митрушев като членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

  

 Изказвания по т.2.: 

Докладва Е. Маринова. В Комисията е постъпило писмо от „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД по повод решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за освобождаване 

и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. „Булгартрансгаз” ЕАД е 

сертифицирано от КЕВР, като и определено за независим преносен оператор на 

газопреносната система на Република България. Поради тази причина Комисията следва 

да извърши преценка относно професионалната независимост на новоизбраните членове 

на НС на „Булгартрансгаз” ЕАД, съответно по отношение на основанията за предсрочно 

освобождаване на членовете на НС, като при наличие на съмнения може да възрази срещу 

решенията на СД на БЕХ ЕАД.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е публично предприятие по смисъла на ЗПП, поради което 

по отношение на органите на управление и контрол в това дружество са приложими 

разпоредбите на този закон. Според чл. 21 от ЗПП, всички членове на органите за 

управление и контрол в публичните предприятия, които са независими членове и 

представители на държавата, се избират и назначават след провеждане на конкурс по 

условия и ред, регламентирани в правилника за прилагане на закона. В Правилника за 

прилагане на ЗПП е регламентирано, че конкурсната процедура за избор на представители 

на държавата в органите на управление и контрол в публичните предприятия се провежда 

от съответния орган, упражняващ правата на държавата, по ред, определен от него.  

По отношение на независимите членове в НС на „Булгартрансгаз” ЕАД, Комисията 

за публични предприятия и контрол е уведомила БЕХ ЕАД с писмо от м. април 2021 г., в 

което е предоставила на БЕХ ЕАД резултатите от конкурс за номиниране на независимите 

членове в НС на дружеството. По отношение на представителите на държавата такива 
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номинирани кандидати за членове на НС на дружеството са определени със съответното 

решение на БЕХ ЕАД от м. април 2021 г. Въз основа на тези номинации, както и след 

проведена конкурсна процедура, СД на БЕХ ЕАД е приел решения от 13.04.2021 г., въз 

основа на които освобождава като членове на НС на „Булгартрансгаз” ЕАД Кирил 

Георгиев и Владимир Митрушев и избира нови членове на НС на дружеството в лицето на 

Кирил Георгиев (независим член), Делян Койнов (независим член), Снежана Маркова 

(представител на държавата), Николай Стефанов (представител на държавата) и Стефан 

Илиев (представител на държавата). СД на БЕХ ЕАД определя мандат на избраните лица с 

продължителност пет години, възнагражденията на новоизбраните избраните членове на 

НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД и утвърждава договорите за управление и контрол между 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и съответните членове на НС на дружеството. 

По отношение на органите за управление и контрол в публичните предприятия, 

предвид факта, че дружеството е сертифицирано и номинирано за независим преносен 

оператор, са приложими изискванията на ЗЕ, а именно тези членове да са професионално  

независими по отношение на вертикално интегрираното предприятие, както и 

изискванията на Закона за публичните финанси (в този закон са разписани конкретните 

изисквания за съвместимост и несъвместимост, за наличие на разнообразна квалификация 

и професионален опит, изисквания за  репутация и почтеност, както и е указано членовете 

на управителните органи и на органите за контрол да могат да отделят достатъчно време 

за изпълнение на възложените им задължения). 

По отношение на тези изисквания новоизбраните членове са представили 

автобиографии, декларации и други документи, с оглед установяване на предпоставките 

на ЗПП. 

По отношение на специалните изисквания на ЗЕ, а именно – за професионална 

независимост от вертикално интегрираното предприятие, чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, който се 

прилага по отношение на поне половината минус един от членовете на НС, което в 

хипотезата на петчленен орган, следва да бъде приложимо за поне двама от членовете. За 

установяване на тези изисквания са приложени съответните декларации и автобиографии, 

от които се установява, че изискванията на 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ, са 

изпълнени по отношение на Кирил Георгиев и Делян Койнов, които в срок от 3 години 

преди назначаването си не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са 

имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното 

предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната система, 

или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. От тези документи се 

установява също, че за останалите новоизбрани членове на НС са лица, които за период 

най-малко от 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга 

подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие. 

По отношение на освободените членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ЗЕ 

предвижда да има право да обжалват решението за предсрочно прекратяване на 

договорите за възлагане на управление пред КЕВР в седемдневен срок от получаването на 

решение. Този срок е изтекъл на 20.04.2021 г. Към тази дата в КЕВР не са постъпвали 

жалби по отношение на предсрочното освобождаване. 

Комисията може да възрази срещу решение за предсрочно освобождаване на член 

на НС на НПО, когато съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно 

освобождаване. В конкретния случай лицата са освободени като членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед изискванията на чл. 21 от ЗПП. 

 Въз основа на тези обстоятелства и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с 

чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага 

Комисията да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 
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2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на СД на 

БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., за избор на Кирил Георгиев 

Георгиев и Делян Иванов Койнов като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

представляващи половината минус един от членовете на НС на дружеството. 

3. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на СД на 

БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 13.04.2021 г., по т. I.1., за освобождаване на Кирил 

Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев Митрушев като членове на НС на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 4. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решенията на КЕВР. 

Изпълняващият функциите на председател Александър Йорданов установи,  че 

няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 

81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет 

на „Булгартрансгаз” ЕАД; 

2. Не възразява срещу решение на СД на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 

13.04.2021 г., по т. I.1., за избор на Кирил Георгиев Георгиев и Делян Иванов Койнов като 

членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представляващи половината минус един от 

членовете на НС на дружеството. 

3. Не възразява срещу решение на СД на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 

13.04.2021 г., по т. I.1., за освобождаване на Кирил Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев 

Митрушев като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 4. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решенията на КЕВР по т. 2 и т. 3. 

 

В заседанието по точка втора участват Александър Йорданов - за председател, 

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

Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова  - 

за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Александър Йорданов поздрави г-жа Евгения Харитонова с рождения й ден и й 

пожела крепко здраве. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Разрешава на „Енерго-Про България“ ЕАД, с ЕИК 130368870, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане в 

него на дружеството „Пиринска Бистрица-Каскади“ ЕАД, с ЕИК 200959562, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано“ № 2, ет. 5. 

 

По т.2. както следва: 
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1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет 

на „Булгартрансгаз” ЕАД; 

2. Не възразява срещу решение на СД на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 

13.04.2021 г., по т. I.1., за избор на Кирил Георгиев Георгиев и Делян Иванов Койнов като 

членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представляващи половината минус един от 

членовете на НС на дружеството. 

3. Не възразява срещу решение на СД на БЕХ ЕАД по Протокол № 19-2021 от 

13.04.2021 г., по т. I.1., за освобождаване на Кирил Георгиев Георгиев и Владимир Вълчев 

Митрушев като членове на НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

4. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решенията на КЕВР по т. 2 и т. 3. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-410 от 19.04.2021 г. и Решение на КЕВР №Р-336 от 

21.03.2021 г. - заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-5 от 17.02.2021 г., подадено от „Енерго-Про 

България“ ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане;  

2. Доклад с вх. № Е-Дк-412 от 20.04.2021 г. - освобождаване и избор на членове на 

Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ЕАД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   А. ЙОРДАНОВ 

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

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


