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П Р О Т О К О Л 
 

№ 11 

 
София, 14.01.2022 година 

 

 

Днес, 14.01.2022 г. от 10:03 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 и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, М. 

Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, М. Димитров – началник 

на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“, Р. Тахир – началник на 

отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № E-Дк-15 от 10.01.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване 

на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от 

„Риал Стейтс“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № E-Дк-14 от 10.01.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за 
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извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от 

„Риал Стейтс“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-18 от 11.01.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Петя Андонова,  

Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-19 от 11.01.2022 г. и проект на решение относно 

Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Милен Трифонов, Петя Андонова,  

Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-17 от 11.01.2022 г. и проект на решение относно 

Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Петя Андонова, 

 Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № E-Дк-16 от 11.01.2022 г. относно комплексна планова проверка 

на „Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ”. 

Работна група: Милен Димитров, Мариана Сиркова,  

Ралица Караконова, Росица Тодорова, Пламен Кованджиев  

 

7. Доклад с вх. № Е- ДК – 20 от 11.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, 

 Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова, 

 Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

8. Доклад с вх. № Е-ДК- 22 от 13.01.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
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Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, 

 Грета Дечева, Людмила Ненова, Любослава Джоргова, Рада Башлиева 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 

08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД, 
установи следното: 

 

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

заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване 

на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от 

„Риал Стейтс“ ЕООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 

във връзка с чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията 

към него е сформирана работна група със Заповед № З-E-226 от 14.09 .2021 г. на 

председателя на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„Риал Стейтс“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. „Риал Стейтс“ 

ЕООД е регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по 

вписванията с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. 

„Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, с предмет на дейност: организация, покупка на 

терени, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни 

обекти от възобновяеми и алтернативни източници - слънчеви, вятърни и др. 

електроцентрали, услуги в областта на алтернативните енергии, производство, пренос, 

разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни 

енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Едноличен 

собственик на капитала е „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 201743158.  

Капиталът на дружеството е в размер на 30 005 000 (тридесет милиона и пет 

хиляди) лева. „Риал Стейтс“ ЕООД се представлява от Гинка Николова Върбакова, в 

качеството ѝ на управител. „Риал Стейтс“ ЕООД е притежател на лицензия № Л-543-01 

от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ с 

условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с 

инсталирана мощност 150 МWp“, за срок от 25 (двадесет и пет) години. С Решение № 

Р-348 от 16.09.2021 г. на КЕВР „Риал Стейтс“ ЕООД е получило разрешение за 

започване осъществяването на лицензионната дейност чрез първа част - инсталирана 

мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, след получаване на 

документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на 

Закона за устройство на територията. 

 С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. дружеството е 

поискало издаване на разрешение срокът на сключения Договор за покупко-продажба 

на електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. между „Компания за енергетика и 
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развитие“ ООД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД (продавач) да бъде удължен с 15 

(петнадесет) години. Съгласно Договора за покупко-продажба на електрическа енергия 

№ 2 от 08.09.2021 г. „Риал Стейтс“ ЕООД ще продава електрическата енергия, 

произвеждана от собствения му обект, по цена, договорена в допълнително 

споразумение за всеки етап/подетап, формирана в лв./MWh, за цялото количество 

електрическа енергия, произведено от обекта. Предвидено е, че договорът влиза в сила 

от датата на първата доставка на електрическа енергия, за срок до достигане на сума по 

договора не повече от ХХХ лв. или за срок не по-дълъг от 30.06.2022 г., което условие 

настъпи първо по време. С представения проект на Допълнително споразумение към 

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. между 

„Компания за енергетика и развитие“ ООД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД 

(продавач) се договаря нов срок на действие, а именно 15 (петнадесет) години, считано 

от датата на първата доставка.  

 С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 03.12.2021 г. „Риал Стейтс“ ЕООД е представило 

проект на Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. между „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД (продавач), с който се изменя чл. 2, ал. 2 от 

договора, а именно: „Чл. 2. (2) Този договор се сключва за срок до 24.06.2030 г. – 

датата, на която изтича срока на издадената на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. Срокът на договора се продължава до достигане на 15 години от датата на 

влизане в сила на договора, ако срокът на лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с титуляр „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД бъде удължен от Комисията за енергийно и водно регулиране и при 

условие че удълженият срок на тази лицензия обхваща продължения срок на 

договора.“. 

В допълнение, следва да се има предвид, че според чл. 100, ал. 5 от ЗЕ 

изискването сделките с електрическа енергия по свободно договорени цени, които се 

сключват от производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана 

мощност 500 kW и над 500 kW, да се осъществяват на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия, не се прилага за сделки с електрическа енергия, сключени от 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, 

въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г. В конкретния случай, с Разрешение за 

ползване № ДК-07-ПЗ-82 от 15.09.2021 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-ПЗ-79 от 

14.09.2021 г., издадени от Дирекция за национален строителен контрол, е въведена в 

експлоатация първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания 

енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 

МWp“. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ сделки, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2  от ЗЕ, са и договори 

за изкупуване на енергия със срок, по-дълъг от една година. С проекта на 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 2 от 08.09.2021 г. се договаря нов 15-годишен срок за изкупуване на 

електрическа енергия, поради което тази сделка попада в хипотезата на чл. 21, ал. 1, т. 

23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. В тази връзка, на основание от чл. 92, 

ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на тази 
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сделка води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, или до нарушаване на 

съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително 

принципите по чл. 23 ЗЕ. Тази преценка се основава на резултатите от извършен анализ 

на финансовото състояние на „Риал Стейтс“ ЕООД.  

Годишен финансов отчет за 2020 г. 

„Риал Стейтс“ ЕООД е представило годишен финансов отчет за 2020 г. от който 

е видно, че 10% от активите е сумата от ХХХ лева. От осъществяване на дейността е 

отчетена загуба за годината е в размер на 621 хил. лв. при загуба за предходната година 

от 596 хил. лв., ръста е вследствие на ръст на разходите за данъци. Извършения анализ 

показва, че коефициентът на общата ликвидност е подобрен на 2,02 за 2020 г. при 0,28 

за 2019 г., което е индикатор, че дружеството разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Подобрение бележи и коефициентът на 

финансовата автономност през 2020 г. на 3,64 от 0,32 за 2019 г., следователно 

дружеството разполага с необходимите собствени средства за обезпечаване 

обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. 

Прогнозни финансови резултати за периода на договора 2021 г.- 2037 г. 

 Извършен е анализ на база на представения от „Риал Стейтс“ ЕООД финансов 

модел за периода 2021 г. – 2037 г., с оглед установяването на влиянието на исканата 

сделка върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Данните заложени в финансовия модел са при следните параметри:  

 - прогнозно годишно производство и продажби на електрическа енергия ХХХ 

MWh за 2022 г. и годишна деградация 0,50% до достигане на ХХХ MWh през 2037 г.; 

 - пазарни цени ХХХ лв./ MWh за 2022 г. с годишен ръст от 2% до ХХХ лв./MWh 

в края на периода; 

 - оперативните разходи (без обезценка и амортизации) като процент от общите 

приходи варират в границите от ХХХ % до ХХХ %. 

 „Риал Стейтс“ ЕООД прогнозира да генерира положителни финансови резултати 

за целият период от продажба на електрическа енергия в границите между ХХХ лв. и 

ХХХ лв. 

 От важно значение за анализиране на финансовото състояние на дружеството са 

показателите за ефективност, като количествени характеристики на съотношението на 

приходите и разходите. Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност 

на приходите, които показват колко разходи са направени на единица приход са с добра 

тенденция за намаляване от ХХХ в 2022 г. на ХХХ в края на периода. По-големи 

аналитични възможности, що се касае до оценката на ефективността има показателят 

рентабилност на приходите, който представлява отношението на счетоводната печалба 

и счетоводните приходи, който в периода бележи ръст.  За разглеждания период 

паричните потоци са положителни и коефициентът за покритие на дълга изчислен на 

база прогнозния паричен поток, като съотношение между паричните средства на 

разположение на обслужване на дълга към определените плащания на главници и лихва 

по кредита, е в границите между ХХХ и ХХХ. 

При така заложените параметри и допускания, финансовите показатели за 

периода 2021 г. - 2037 г., характеризират тенденция на добро финансово състояние на 

„Риал Стейтс“ ЕООД. В тази връзка Комисията приема, че със сключването на 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 2 от 08.09.2021 г. между „Компания за енергетика и развитие“ ООД и „Риал 
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Стейтс“ ЕООД не се създават предпоставки, които да нарушат условията по 

осъществяване на лицензионната дейност.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Методиева. С подаденото заявление „Риал Стейтс“ ЕООД е 

поискало издаване на разрешение срокът на сключения с „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД Договор за покупко-продажба на електрическа енергия да бъде 

удължен с 15 години. На закрито заседание, проведено на 02.12.2021 г., КЕВР е 

разгледала доклада и проекта на решение относно това заявление, като гласуването е 

отложено за следващо заседание, за да се обсъди въпросът относно искания срок на 

действие на Договора за изкупуване на електрическа енергия с оглед на това дали 

купувачът „Компания за енергетика и развитие“ ООД, който има лицензия за търговия 

с електрическа енергия за 10 г., ще притежава това качество за целия предвиден срок в 

договора. След заседанието този въпрос е обсъден и е направен извод, че срокът на 

Договора за изкупуване следва да бъде обвързан и съобразен със срока на лицензията 

на купувача. Поради това заявителят с писмо от 03.12.2021 г. е представил 

актуализиран проект на анекс към Договора за покупко-продажба на електрическа 

енергия, като е направил редакция на съответната разпоредба относно срока на 

договора, а именно: „Чл. 2. (2) Този договор се сключва за срок до 24.06.2030 г. – 

датата, на която изтича срокът на издадената на „Компания за енергетика и развитие“ 

ООД лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. Срокът на договора се продължава до достигане на 15 години от датата на 

влизане в сила на договора, ако срокът на лицензия № Л-523-15 от 24.06.2020 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с титуляр „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД бъде удължен от Комисията за енергийно и водно регулиране и при 

условие, че удълженият срок на тази лицензия обхваща продължения срок на 

договора.“. Това е записано в представения анекс към договора, за чието сключване се 

иска разрешение. Работната група счита, че това е правилната редакция в случая. Този 

анекс, който предвижда Договорът за покупко-продажба на електрическа енергия да е 

със срок от 15 години, е сделка, която попада в хипотезата на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от 

ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. Съгласно тези разпоредби договорите за изкупуване по-

дълги от една година се разрешават от КЕВР, поради което тази сделка следва да бъде 

разгледана от КЕВР и да се прецени дали сключването й води или може да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Тази преценка се основава на резултатите от извършен анализ на 

финансовото състояние на „Риал Стейтс“ ЕООД. 

Ц. Камбурова каза, че дружеството е представило прогнозни финансови 

резултати за периода на договора 2021 г. - 2037 г. Това е 15-годишен период, който 

обхваща периода на лицензията на купувача. От подробно представения в доклада 

анализ може да се направи извод, че при така заложените параметри и допускания 

финансовите показатели за периода 2021 г. - 2037 г. характеризират тенденция на добро 

финансово състояние на „Риал Стейтс“ ЕООД. В тази връзка Комисията следва да 

приеме, че със сключването на Допълнително споразумение към Договор за покупко-

продажба на електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. между „Компания за енергетика 

и развитие“ ООД и „Риал Стейтс“ ЕООД не се създават предпоставки, които да 

нарушат условията по осъществяване на лицензионната дейност. 

Работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да се разреши на 

„Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Компания за енергетика и развитие“ ООД. 
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И. Н. Иванов поиска да се прочете предложението на работната група в края 

доклада - основанията, които са посочени. 

Ц. Камбурова прочете: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона 

за енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката предлагаме Комисията за 

енергийно и водно регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да разреши на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи исканата сделка. 

И. Н. Иванов каза сега да се прочете диспозитива на самото решение. 

Ц. Камбурова прочете: 

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-88 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД; 

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-88 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г.  

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 

29.09.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 
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задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД, 
установи следното: 

 

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

заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от 

„Риал Стейтс“ ЕООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 

във връзка с чл. 92, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката (НЛДЕ).  

За проучване на обстоятелствата в заявлениeто и приложенията към него е 

сформирана работна група със Заповед № З-E-251 от 06.10.2021 г. на председателя на 

КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„Риал Стейтс“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. „Риал Стейтс“ 

ЕООД е регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по 

вписванията с ЕИК 112633304, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София, община Столична, гр. София, п. к. 1618, р-н Витоша, ул. 

„Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 73А, с предмет на дейност: организация, покупка на 

терени, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни 

обекти от възобновяеми и алтернативни източници - слънчеви, вятърни и др. 

електроцентрали, услуги в областта на алтернативните енергии, производство, пренос, 

разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни 

енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Едноличен 

собственик на капитала е „Солар Грийн Енерджи“ ЕАД, с ЕИК 201743158.  

Капиталът на дружеството е в размер на 30 005 000 (тридесет милиона и пет 

хиляди) лева. „Риал Стейтс“ ЕООД се представлява от Гинка Николова Върбакова, в 

качеството й на управител. „Риал Стейтс“ ЕООД е притежател на лицензия № Л-543-01 

от 19.08.2021 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ с 

условие за изграждане на енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с 

инсталирана мощност 150 МWp“, за срок от 25 (двадесет и пет) години.  С Решение № 

Р-348 от 16.09.2021 г. на КЕВР „Риал Стейтс“ ЕООД е получило разрешение за 

започване осъществяването на лицензионната дейност чрез първа част - инсталирана 

мощност 8 MWp, от етап I на изграждания енергиен обект „Фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана мощност 150 МWp“, след получаване на 

документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на 

Закона за устройство на територията. 

 С подаденото заявление № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. дружеството е поискало 

издаване на разрешение срокът на сключения Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. между „Токи Пауър“ АД (купувач) и „Риал 

Стейтс“ ЕООД (продавач) да бъде удължен с 15 (петнадесет) години. Съгласно 

Договора за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. „Риал 

Стейтс“ ЕООД ще продава по търговски график електрическата енергия, произвеждана 

от собствения му обект, по цена договорена в допълнително споразумение за всеки 

етап, формирана в лв./MWh. Предвидено е, че договорът влиза в сила, считано от 
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01.10.2021 г., като по отношение на отделните подетапи/етапи влиза в сила от датата, 

договорена с отделни допълнителни споразумения, за срок до достигане на сума по 

договора не повече от ХХХ лв. или за срок не по-дълъг от 30.06.2022 г., което условие 

настъпи първо по време. С представения проект на Допълнително споразумение към 

Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. между 

„Токи Пауър“ АД (купувач) и „Риал Стейтс“ ЕООД (продавач) се договаря нов срок на 

действие, а именно 15 (петнадесет) години, считано от 01.10.2021 г.  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 03.12.2021 г. „Риал Стейтс“ ЕООД е 

представило проект на Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба 

на електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. между „Токи Пауър“ АД (купувач) и 

„Риал Стейтс“ ЕООД (продавач), с който се изменя чл. 3, ал. 2 от договора, а именно: 

„Чл. 3(2) Този договор се сключва за срок до 25.09.2030 г. – датата, на която изтича 

срока на издадената на „Токи Пауър“ АД лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. Срокът на договора се продължава до 

достигане на 15 години от датата на влизане в сила на договора, ако срокът на лицензия 

№ Л-525-15 от 25.09.2020 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с титуляр 

„Токи Пауър“ АД бъде удължен от Комисията за енергийно и водно регулиране и при 

условие че удълженият срок на тази лицензия обхваща продължения срок на 

договора.“. 

В допълнение, следва да се има предвид, че според чл. 100, ал. 5 от ЗЕ 

изискването сделките с електрическа енергия по свободно договорени цени, които се 

сключват от производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана 

мощност 500 kW и над 500 kW, да се осъществяват на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия, не се прилага за сделки с електрическа енергия, сключени от 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, 

въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г. В конкретния случай, с Разрешение за 

ползване № ДК-07-ПЗ-82 от 15.09.2021 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-ПЗ-79 от 

14.09.2021 г., издадени от Дирекция за национален строителен контрол, е въведена в 

експлоатация първа част - инсталирана мощност 8 MWp, от етап I на изграждания 

енергиен обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 150 

МWp“.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според чл. 92, ал. 1, т. 2 от 

НЛДЕ сделки, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, са и договори за 

изкупуване на енергия със срок, по-дълъг от една година. С проекта на Допълнително 

споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № 3 от 

15.09.2021 г. се договаря нов 15-годишен срок за изкупуване на електрическа енергия, 

поради което тази сделка попада в хипотезата на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР и 

чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ. В тази връзка, на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, 

КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на тази сделка води или може да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, или до нарушаване на съществени условия за осъществяване 

на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ. Тази преценка се 

основава на резултатите от извършен анализ на финансовото състояние на „Риал 

Стейтс“ ЕООД.  

Годишен финансов отчет за 2020 г. 
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„Риал Стейтс“ ЕООД е представило годишен финансов отчет за 2020 г. от който 

е видно, че 10% от активите е сумата от ХХХ лева. От осъществяване на дейността е 

отчетена загуба за годината в размер на 621 хил. лв. при загуба за предходната година 

от 596 хил. лв., ръстът е вследствие на ръст на разходите за данъци. Извършения анализ 

показва, че коефициентът на общата ликвидност е подобрен на 2,02 за 2020 г. при 0,28 

за 2019 г., което е индикатор, че дружеството разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Подобрение бележи и коефициентът на 

финансовата автономност през 2020 г. на 3,64 от 0,32 за 2019 г., следователно 

дружеството разполага с необходимите собствени средства за обезпечаване 

обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. 

Прогнозни финансови резултати за периода на договора 2021 г.- 2037 г. 

 Извършен е анализ на база на представения от „Риал Стейтс“ ЕООД финансов 

модел за периода 2021 г. – 2037 г., с оглед установяването на влиянието на исканата 

сделка върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Данните заложени в финансовия модел са при следните параметри:  

 - прогнозно годишно производство и продажби на електрическа енергия ХХХ 

MWh за 2022 г. и годишна деградация 0,50% до достигане на ХХХ MWh през 2037 г.; 

 - пазарни цени ХХХ лв./ MWh за 2022 г. с годишен ръст от 2% до ХХХ лв./MWh 

в края на периода; 

 - оперативните разходи (без обезценка и амортизации) като процент от общите 

приходи варират в границите от ХХХ % до ХХХ %. 

 „Риал Стейтс“ ЕООД прогнозира да генерира положителни финансови резултати 

за целият период от продажба на електрическа енергия в границите между ХХХ лв. и 

ХХХ лв. 

 От важно значение за анализиране на финансовото състояние на дружеството са 

показателите за ефективност, като количествени характеристики на съотношението на 

приходите и разходите. Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност 

на приходите, които показват колко разходи са направени на единица приход са с добра 

тенденция за намаляване от ХХХ в 2022 г. на ХХХ в края на периода. По-големи 

аналитични възможности, що се касае до оценката на ефективността има показателят 

рентабилност на приходите, който представлява отношението на счетоводната печалба 

и счетоводните приходи, който в периода бележи ръст. За разглеждания период 

паричните потоци са положителни и коефициентът за покритие на дълга изчислен на 

база прогнозния паричен поток, като съотношение между паричните средства на 

разположение на обслужване на дълга към определените плащания на главници и лихва 

по кредита, е в границите между ХХХ и ХХХ. 

При така заложените параметри и допускания, финансовите показатели за 

периода 2021 г. - 2037 г., характеризират тенденция на добро финансово състояние на 

„Риал Стейтс“ ЕООД. В тази връзка Комисията приема, че със сключването на 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 3 от 15.09.2021 г. между „Токи Пауър“ АД и „Риал Стейтс“ ЕООД не се 

създават предпоставки, които да нарушат условията по осъществяване на 

лицензионната дейност. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Методиева, която каза, че случаят е аналогичен. С подаденото 

заявление „Риал Стейтс“ ЕООД е поискало издаване на разрешение срокът на 

сключения договор за покупко-продажба да бъде удължен на 15 години. Страна по 
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договора и купувач е „Токи Пауър“ АД. Изготвени са доклад и проект на решение, 

които са били отложени за гласуване. Заявителят е представил ново допълнително 

споразумение към договора, в което срокът на договора е съобразен със срока на 

издадената лицензия на „Токи Пауър“ АД. Тази сделка подлежи на разрешаване от 

КЕВР, тъй като представлява срок за изкупуване по-дълъг от 1 година. Следва да бъде 

разгледана и преценено дали нейното сключване води или може да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването. В тази връзка е извършен анализ на 

финансовото състояние на „Риал Стейтс“ ЕООД. 

Ц. Камбурова каза, че е направен извод, че при така заложените параметри и 

допускания финансовите показатели за периода 2021 г. - 2037 г. характеризират 

тенденция на добро финансово състояние на „Риал Стейтс“ ЕООД. Следователно със 

сключването на Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № 3 от 15.09.2021 г. между „Токи Пауър“ АД и „Риал Стейтс“ 

ЕООД не се създават предпоставки, които да нарушат условията по осъществяване на 

лицензионната дейност. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията за 

енергийно и водно регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да разреши на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи исканата сделка. 

Ц. Камбурова прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 3 от 15.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-

103 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. 

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

решение. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД; 

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 3 от 15.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-

103 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г.  
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и 

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 

07.10.2021 г. подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 

07.10.2021 г. от „Елнова“ ЕАД, с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 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-266 от 15.10.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„Елнова“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205895416, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 96, ет. 1, с 

предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия и енергийни продукти в страната 

и чужбина, след получаване от Комисията по Енергийно и Водно Регулиране на 

съответната лицензия за търговия с електрическа енергия с включени права и 

задължения на координатор на стандартна и/или комбинирана балансираща група, 

посредничество и консултации в областта на търговията с електрическа енергия и 

други енергийни продукти, разработване и изпълнение на проекти в областта на 

енергетиката, както и всяка друга дейност,незабранена от закона. Дружеството се 

представлява от изпълнителния директор Петя Георгиева Димова и членове на съвета 

на директорите Емил Стаменов Велинов и Нина Томова Чупарова. Капиталът на 

„Елнова“ ЕАД е в размер на 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) и е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала е „Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД, с ЕИК 

201210822.  

„Елнова“ ЕАД е титуляр на лицензия №  Л-518-15 от 06.02.2020 г. за извършване 

на дейността „търговия с електрическа  енергия“,  с  включени права и задължения на 

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

балансираща група“, издадена от КЕВР за срок от 10 години.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г. „Елнова“ ЕАД е 

поискало разрешение за сключване на договор за краткосрочен заем с „Хелиос Пауер“ 
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АД. Дружеството е посочило, че заемът е необходим с цел осигуряване на необходимия 

оборотен капитал за изпълнение на лицензионната му дейност. 

Проект на Договор за заем между „Хелиос Пауер“ АД (заемодател) и 

„Елнова“ ЕАД (заемополучател) 

Видно от представения проект на договор за заем, „Хелиос Пауер“ АД 

предоставя на „Елнова“ ЕАД заем в размер до 1 250 000 (един милион двеста и 

петдесет хиляди) лева. Срокът на погасяване е една година, считано от датата на 

предоставяне на заема, а годишната лихва е в размер на 2,5 %.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, включително сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ). Видно от 

условията на проекта на договор за заем, същият е в размер на 125% от активите на 

„Елнова“ ЕАД, които съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., 

са на стойност 1 000 хил. лв.  

Предвид горното, разглежданата сделка попада в приложното поле на чл. 21, ал. 

1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, поради което подлежи на 

разрешаване от КЕВР. В този смисъл, посочената сделка следва да бъде разгледана от 

КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, което се 

обосновава чрез извършване на анализ на икономическото състояние на „Елнова“ ЕАД. 

От представения одитиран годишен финансов отчет на „Елнова“ ЕАД, е видно, 

че приходите на дружеството за 2020 г. са в размер 1 277 хил. лв. Дружеството е 

представило удостоверение с изх. № 54515-I-2495 от 15.10.2021 г. от  „Тексим Банк“ 

АД, от което е видно, че „Елнова“ ЕАД има открита специална разплащателна сметка 

съгласно чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата) с парична наличност към 13.10.2021 г. в 

размер на 159 827,86 (сто петдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем и 0,86) 

лева. Предвид това „Елнова“ ЕАД поддържа необходимия размер от 1/24 от приходите 

си, целящ да гарантира обезпечаване на трети лица, вследствие на задлъжнялост или 

обявяване на несъстоятелност на дружеството. В удостоверението е посочено, че 

банката, в изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР ще 

предоставя информация за салдото и оборотите по специалната сметка. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Елнова“ ЕАД ще 

притежава финансова възможност да изпълнява условията по кредита за оборотни 

средства без да застрашава сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. Следва да се има предвид, че „Елнова“ ЕАД, като титуляр на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва 

да отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с 

електрическа енергия, определени в Правилата. В тази връзка формата и размерът на 

финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца по сделките с електрическа 

енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като банката е длъжна при 

поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по 

предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, ал. 6 от 

Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 
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изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването й до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 

условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците 

са длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях 

дейност, което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия 

не е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно 

договорени цени, предвид което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с 

електрическа енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с 

електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 

95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „Елнова“ ЕАД 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, Комисията счита, че  

разглежданата сделка  няма да доведат доведе до нарушаване или застрашаване на 

сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие.  
 

Изказвания по т.3.: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното заявление. Дружеството е предоставило за одобрение Проект на Договор за 

заем между „Хелиос Пауер“ АД (заемодател) и „Елнова“ ЕАД. Видно от представения 

проект на договор за заем „Хелиос Пауер“ АД предоставя на „Елнова“ ЕАД заем в 

размер до 1 250 000 лева. Срокът на погасяване е една година, считано от датата на 

предоставяне на заема, а годишната лихва е в размер на 2,5 %. От представения 

одитиран годишен финансов отчет на „Елнова“ ЕАД е видно, че приходите на 

дружеството за 2020 г. са в размер 1 277 хил. лв. Дружеството е представило 

удостоверение от „Тексим Банк“ АД, от което е видно, че „Елнова“ ЕАД изпълнява 

изискванията на чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „Елнова“ ЕАД 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия” може да се направи извод, че  

разглежданата сделка  няма да доведе до нарушаване или застрашаване на сигурността 

на снабдяването с електрическа енергия вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 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 „Елнова“ ЕАД  да сключи исканата сделка. 
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М. Трифонов прочете проекта на решение: 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Хелиос Пауер“ АД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г. 

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

решение. 

 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Хелиос Пауер“ АД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 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. 

 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 

07.10.2021 г. подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, установи следното: 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 

07.10.2021 г. от „Елнова“ ЕАД, с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на постъпилото 
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заявление и приложените към него документи е сформирана работна група със Заповед 

№ З-Е-267 от 15.10.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„Елнова“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205895416, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 96, ет. 1, с 

предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия и енергийни продукти в страната 

и чужбина, след получаване от Комисията по Енергийно и Водно Регулиране на 

съответната лицензия за търговия с електрическа енергия с включени права и 

задължения на координатор на стандартна и/или комбинирана балансираща група, 

посредничество и консултации в областта на търговията с електрическа енергия и 

други енергийни продукти, разработване и изпълнение на проекти в областта на 

енергетиката, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството се 

представлява от изпълнителния директор Петя Георгиева Димова и членове на съвета 

на директорите Емил Стаменов Велинов и Нина Томова Чупарова. Капиталът на 

„Елнова“ ЕАД е в размер на 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) и е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала е „Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД, с ЕИК 

201210822.  

„Елнова“ ЕАД е титуляр на лицензия №  Л-518-15 от 06.02.2020 г. за извършване 

на дейността „търговия с електрическа  енергия“,  с  включени права и задължения на 

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

балансираща група“, издадена от КЕВР за срок от 10 години.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г. „Елнова“ ЕАД е 

поискало разрешение за сключване на договор за краткосрочен заем с „Фонд за дялово 

инвестиране - Растеж“ АД. Дружеството е посочило, че заемът е необходим с цел 

осигуряване на необходимия оборотен капитал за изпълнение на лицензионната му 

дейност. 

Проект на Договор за заем между „Фонд за дялово инвестиране - Растеж“ 

АД (заемодател) и „Елнова“ ЕАД (заемополучател) 

Видно от представения проект на договор за заем, „Фонд за дялово инвестиране 

- Растеж“ АД предоставя на „Елнова“ ЕАД заем в размер до 1 250 000 (един милион 

двеста и петдесет хиляди) лева. Срокът на погасяване на заема е 31.01.2022 г., а 

годишната лихва е в размер на 2,5 %. Лихвата за забава е един пункт върху дължимата 

главница. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, включително сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ). Видно от 

условията на проекта на договор за заем, същият е в размер на 125% от активите на 

„Елнова“ ЕАД, които съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., 

са на стойност 1 000 хил. лв.  

Предвид горното, разглежданата сделка попада в приложното поле на чл. 21, ал. 

1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, поради което подлежи на 

разрешаване от КЕВР. В този смисъл, посочената сделка следва да бъде разгледана от 

КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, което се 
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обосновава чрез извършване на анализ на икономическото състояние на „Елнова“ ЕАД. 

От представения одитиран годишен финансов отчет на „Елнова“ ЕАД, е видно, 

че приходите на дружеството за 2020 г. са в размер 1 277 хил. лв. Дружеството е 

представило удостоверение с изх. № 54515-I-2495 от 15.10.2021 г. от  „Тексим Банк“ 

АД, от което е видно, че „Елнова“ ЕАД има открита специална разплащателна сметка 

съгласно чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата) с парична наличност към 13.10.2021 г. в 

размер на 159 827,86 (сто петдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем и 0,86) 

лева. Предвид това „Елнова“ ЕАД поддържа необходимия размер от 1/24 от приходите 

си, целящ да гарантира обезпечаване на трети лица, вследствие на задлъжнялост или 

обявяване на несъстоятелност на дружеството. В удостоверението е посочено, че 

банката, в изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР ще 

предоставя информация за салдото и оборотите по специалната сметка. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Елнова“ ЕАД ще 

притежава финансова възможност да изпълнява условията по кредита за оборотни 

средства без да застрашава сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. Следва да се има предвид, че „Елнова“ ЕАД, като титуляр на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва 

да отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с 

електрическа енергия, определени в Правилата. В тази връзка формата и размерът на 

финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца по сделките с електрическа 

енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като банката е длъжна при 

поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по 

предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, ал. 6 от 

Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 

изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването ѝ до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 

условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците 

са длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях 

дейност, което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия 

не е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно 

договорени цени, предвид което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с 

електрическа енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с 

електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 

95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „Елнова“ ЕАД 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, Комисията счита, че  

разглежданата сделка  няма да доведат доведе до нарушаване или застрашаване на 
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сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие.  

 

Изказвания по т.4.: 

Докладва М. Трифонов. Аналогично на предходното производство дружеството 

е предоставило за одобрение Проект на Договор за заем между „Фонд за дялово 

инвестиране - Растеж“ АД и „Елнова“ ЕАД. Параметрите на договора са заем в размер 

до 1 250 000 лева. Срокът на погасяване е 31.01.2022 г., а годишната лихва е в размер на 

2,5 %. Дружеството е представило удостоверение от банка, от което е видно, че 

„Елнова“ ЕАД изпълнява изискванията на Правилата за достъпа. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 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 „Елнова“ ЕАД  да сключи исканaта сделка. 

М. Трифонов прочете предложения проект на решение: 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Фонд за дялово инвестиране - 

Растеж“ АД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г. 

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

решение. 

 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Фонд за дялово инвестиране - 

Растеж“ АД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г. 

 

 

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

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

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 

07.10.2021 г. подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за 

извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 

07.10.2021 г. от „Елнова“ ЕАД, с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 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-268 от 15.10.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

„Елнова“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205895416, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 96, ет. 1, с 

предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия и енергийни продукти в страната 

и чужбина, след получаване от Комисията по Енергийно и Водно Регулиране на 

съответната лицензия за търговия с електрическа енергия с включени права и 

задължения на координатор на стандартна и/или комбинирана балансираща група, 

посредничество и консултации в областта на търговията с електрическа енергия и 

други енергийни продукти, разработване и изпълнение на проекти в областта на 

енергетиката, както и всяка друга дейност,незабранена от закона. Дружеството се 

представлява от изпълнителния директор Петя Георгиева Димова и членове на съвета 

на директорите Емил Стаменов Велинов и Нина Томова Чупарова. Капиталът на 

„Елнова“ ЕАД е в размер на 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) и е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала е „Грийнтех Инженеринг Солюшънс“ АД, с ЕИК 

201210822.  

„Елнова“ ЕАД е титуляр на лицензия №  Л-518-15 от 06.02.2020 г. за извършване 

на дейността „търговия с електрическа  енергия“,  с  включени права и задължения на 

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

балансираща група“, издадена от КЕВР за срок от 10 години.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г. „Елнова“ ЕАД е 

поискало разрешение за сключване на договор за краткосрочен заем с „Ресурс Фонд“ 

ООД. Дружеството е посочило, че заемът е необходим с цел осигуряване на 

необходимия оборотен капитал за изпълнение на лицензионната му дейност. 

Проект на Договор за заем между „Ресурс Фонд“ ООД (заемодател) и 

„Елнова“ ЕАД (заемополучател) 
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Видно от представения проект на договор за заем, „Ресурс Фонд“ ООД 

предоставя на „Елнова“ ЕАД заем в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева. 

Срокът на погасяване на заема е 31.01.2022 г., а годишната лихва е в размер на 2,5 % 

върху главницата.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, включително сключване на 

сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ). Видно от 

условията на проекта на договор за заем, същият е в размер на 125% от активите на 

„Елнова“ ЕАД, които съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., 

са на стойност 1 000 хил. лв.  

Предвид горното, разглежданата сделка попада в приложното поле на чл. 21, ал. 

1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, поради което подлежи на 

разрешаване от КЕВР. В този смисъл, посочената сделка следва да бъде разгледана от 

КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, което се 

обосновава чрез извършване на анализ на икономическото състояние на „Елнова“ ЕАД. 

От представения одитиран годишен финансов отчет на „Елнова“ ЕАД, е видно, 

че приходите на дружеството за 2020 г. са в размер 1 277 хил. лв. Дружеството е 

представило удостоверение с изх. № 54515-I-2495 от 15.10.2021 г. от  „Тексим Банк“ 

АД, от което е видно, че „Елнова“ ЕАД има открита специална разплащателна сметка 

съгласно чл. 19 от Правилата за достъпа и реда до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата) с парична наличност към 13.10.2021 г. в 

размер на 159 827,86 (сто петдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем и 0,86) 

лева. Предвид това „Елнова“ ЕАД поддържа необходимия размер от 1/24 от приходите 

си, целящ да гарантира обезпечаване на трети лица, вследствие на задлъжнялост или 

обявяване на несъстоятелност на дружеството. В удостоверението е посочено, че 

банката, в изпълнение на чл. 19, ал. 4 от Правилата, при поискване от КЕВР ще 

предоставя информация за салдото и оборотите по специалната сметка. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Елнова“ ЕАД ще 

притежава финансова възможност да изпълнява условията по кредита за оборотни 

средства без да застрашава сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. Следва да се има предвид, че „Елнова“ ЕАД, като титуляр на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва 

да отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с 

електрическа енергия, определени в Правилата. В тази връзка формата и размерът на 

финансовото обезпечаване на задълженията на търговеца по сделките с електрическа 

енергия е регламентиран в чл. 19, ал. 2 от Правилата, като банката е длъжна при 

поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по 

предвидената в посочената разпоредба специална сметка. Съгласно чл. 19, ал. 6 от 

Правилата, сумата по специалната сметка може да бъде използвана от търговеца за 

изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като 

възстановяването й до определения размер се извършва в срок до 20 (двадесет) работни 

дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като финансово обезпечение 

неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата стойност, при същите 
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условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата). В тази връзка, 

обезпеченията на задълженията по сделките с електрическа енергия, които търговците 

са длъжни да поддържат, съдържат финансови гаранции за извършваната от тях 

дейност, което създава сигурност и предвидимост за насрещната страна по сделките с 

електрическа енергия. Наред с това, дейността на търговците на електрическа енергия 

не е монополна, а се осъществява в условията на конкуренция и при свободно 

договорени цени, предвид което не би могло да се застраши или наруши снабдяването с 

електрическа енергия на крайните клиенти. В този смисъл, в случай, че основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия до избора на друг доставчик, снабдяването с 

електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 

95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Правилата). 

Предвид горното и с оглед спецификата на извършваната от „Елнова“ ЕАД 

лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия”, Комисията счита, че  

разглежданата сделка  няма да доведат доведе до нарушаване или застрашаване на 

сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие.  

 

Изказвания по т.5.: 

Докладва М. Трифонов. Аналогично на предходните две административни 

производства дружеството е поискало разрешение за сделка. Предоставило е за 

одобрение Проект на Договор за заем между „Ресурс Фонд“ ООД и „Елнова“ ЕАД. 

Параметрите на договора са заем в размер до 600 000 лева. Срокът на погасяване е 

31.01.2022 г., а годишната лихва е в размер на 2,5 %. Видно от представените 

документи „Елнова“ ЕАД изпълнява изискванията на Наредба №3 и ЗЕ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 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 „Елнова“ ЕАД  да сключи исканaта сделка. 

М. Трифонов прочете предложения проект на решение: 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Ресурс Фонд“ ООД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г. 

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

решение. 

 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Ресурс Фонд“ ООД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно комплексна планова проверка на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ”. 

Със заповед № З-Е-304 от 19.11.2021 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 по документи и на място на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД по изпълнение условията на лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 

г. за дейността „съхранение на природен газ”. 

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 2017 – м. 

октомври 2021 г.  

В изпълнение на заповедта бяха проверени документите на дружеството, свързани 

с изпълнението на лицензионните задължения, както и беше събрана информация от 

интернет страницата на дружеството: http//bulgartransgaz.bg 

„Булгартрансгаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 175203478. 

Дружеството е регистрирано на 15.01.2007 г. със седалище гр. София, ж.к. „Люлин 2“, 

бул. „Панчо Владигеров” № 66. 

Предметът на дейност на дружеството е пренос и съхранение на природен газ, 

поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи (ГПМ), 

поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища, 

разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос и 

съхранение на природен газ с изискванията на европейското енергийно 

законодателство, разработване на ценова политика за достъп до и пренос по ГПМ, 
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съхранение на природен газ и присъединяване към ГПМ, администриране на сделките с 

природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство, инженерингова, инвестиционна, 

производствена и сервизна дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с 

дейността на дружеството, централизирано оперативно управление, координиране и 

контрол върху режима на работата на ГПМ. 

Капиталът на дружеството е 1 414 786 264 лв., разпределен в 1 414 786 264 акции. 

Едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз” ЕАД е „Български енергиен 

холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) с принципал Министерството на енергетиката.  

„Булгартрансгаз” ЕАД е с двустепенна организационно – управленска структура: 

управителен съвет, който се състои от трима членове и надзорен съвет, състоящ се от 

петима членове. Изпълнителен директор на дружеството е Владимир Асенов Малинов. 

 

І. Срок на лицензията 

Дружеството е титуляр на следните лицензии: 

• № Л-214-06 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“ на 

територията на Република България със срок на лицензията 35 години;  

• № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“ на 

територията на Република България със срок на лицензията 35 години; 

• № Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“ на 

територията на Република България със срок на лицензията 35 години.  

Обект на извършената проверка е лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. 

„Булгартрансгаз” ЕАД е оператор на газопреносна система, обединяваща в единна 

система газопреносна мрежа за пренос на природен газ на територията на Р България, 

газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ през територията на Р 

България и подземно газохранилище „Чирен“ (ПГХ „Чирен“) за съхранение на 

природен газ с основно предназначение за покриване на сезонните неравномерности в 

потреблението и гарантиране сигурност на доставките на природен газ. 

 

ІІ. Непрехвърляемост на лицензията 

Съгласно условията на издадената лицензия, лицензиантът може да възлага с 

договор изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други, 

свързани с нея дейности, на трети лица, ако с договора за възлагане се осигурява 

изпълнението на съответните дейности да е съгласно изискванията по тази лицензия, 

ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове. „Булгартрансгаз“ 

ЕАД е декларирало, че за периода на проверката не са сключвани договори за 

изпълнение на отделни части от лицензионната дейност с трети лица. 

 

ІІІ. Специални условия 

1. Експлоатация и поддръжка на газохранилището 

ПГХ „Чирен” е изградено в землището на с. Чирен, Северозападна България, на 

база изчерпано едноименно газово-кондензатно находище. Оборудвано е със 

специализирани подземни и надземни съоръжения, необходими за осигуряване на 

нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ.  

Входно-изходната точка на свързване между газопреносна мрежа на 

„Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ „Чирен“ е ГИС „Чирен“. 

Броят на експлоатационните сондажи в ПГХ „Чирен“ е 24. 

На територията на ПГХ „Чирен“ има една компресорна станция. 
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Капацитетът за съхранение на ПГХ „Чирен“ е ≈ 5 813 500 MWh. 

Капацитет за добив е 5285 MWh/d ÷ 40377 MWh/d (0.5 ÷ 3.82 mcm/d при 10.57 

MWh/1000m3). 

Капацитет за нагнетяване е 5285 MWh/d ÷ 33824 MWh/d (0.5 ÷ 3.2 mcm/d при 

10.57 MWh/1000m3). 

Максималният капацитет за добив в аварийна ситуация е до 49679 MWh/d (4.7 

mcm/d при 10.57 MWh/1000m3) при пълно газово хранилище - за период от време 

максимум до 30 дни. 

Провеждането на планови ремонти в компресорен цех се извършват съгласно 

годишни графици. 

Разработена е „Програма за преглед на газомоторните компресори в компресорен 

цех през 2021 – 2022 г.“, утвърдена от ръководителя на регионално звено ПГХ „Чирен“. 

Програмата съдържа подробно съответните дейности за изпълнение при проверката. 

На работниците и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД се провежда начален и 

периодичен инструктаж на работното място, съгласно представена заповед и копия на 

книги за провеждане на инструктажите. 

Дружеството е предоставило заповеди от 2021 г., съгласно които е назначена 

комисия, която да проведе обучения и изпит за проверка на знанията за устройството и 

изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на 

промишлените газови инсталации, съдове под налягане, съобщителните и 

електрическите съоръжения с ремонтния и оперативен персонал, както и с 

диспечерския състав на ПГХ „Чирен“. 

 

2. Оперативно управление на мрежата 

Във връзка с оперативното управление, „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставило 

Правила за работа на районна диспечерска служба ПГХ „Чирен“, утвърдени от 

ръководителя на регионално звено ПГХ „Чирен“. Диспечерска служба ПГХ „Чирен“ е 

част от оператора на газопреносната мрежа и е пряко оперативно подчинена на 

Централна диспечерска служба (ЦДС) - София. Диспечерска служба ПГХ „Чирен“ се 

ръководи от началник, пряко подчинен на ЦДС и на ръководителя на регионалното 

звено. Дежурният диспечер е пряко подчинен на началника на диспечерската служба, 

който от своя страна е подчинен на ръководителя на регионално звено ПГХ „Чирен“ и 

неговия заместник. 

 

3. Измерване и отчитане на количествата природен газ 

Измерването на количествата природен газ в режим нагнетяване се осъществява 

чрез независими измервателни системи - основна и контролна. Аналогичен е начинът и 

на измерване на добитите количествата природен газ от ПГХ „Чирен“.  

1. Режим „Нагнетяване“ – монтирани са два броя ултразвукови разходомери 

(основен и контролен) с електронни коригиращи устройства за обем на газ. 

2. Режим „Добив“ – монтирани са два броя ултразвукови разходомера с 

електронни коригиращи устройства за обем на газ за газопроводно отклонение Враца-1 

и два броя ултразвукови разходомера с електронни коригиращи устройства за обем на 

газ за газопроводно отклонение Враца-2. Към момента измерване на добити количества 

природен газ към газопроводно отклонение Враца-1 не се осъществява, поради 

реконструкция на същото.  
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Относно метрологичното осигуряване на средствата за търговско измерване, 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило следните дейности, които се извършват от 

дружеството: 

• Извършване на планирани дейности по ремонт и реконструкция;  

• Доставка на средства за измерване, с цел подмяна на съществуващи, и 

монтирането на нови такива с по-добри метрологични и технически характеристики, с 

което да се подобри процеса на измерване; 

• Анализ на използваните от „Булгартрансгаз” ЕАД разходомери за природен газ 

и коригиращи устройства за обем и оценка на тяхната работоспособност и изправност, 

с цел предприемането на коригиращи действия и организационно-технически 

дейности; 

• Изготвяне, промяна и актуализация на процедури и инструкции, 

регламентиращи експлоатацията на използваните средства за измерване съгласно 

изискванията на производителите, техническите изисквания, правилата и нормите, 

заложени в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ, издадена на основание чл. 200, ал. 1 от Закона за енергетиката и на 

хармонизираните европейски стандарти, приети за действие в Р. България; 

• Контрол по изпълнение на предписания, инструкции, договори, планове и др. 

документи, регламентиращи дейността по метрологично осигуряване на средствата за 

измерване; 

• Изготвяне на предложения за допълнения и изменения на нормативни 

документи, отнасящи се до метрологичния контрол на средства за измерване на 

природен газ и свързаните със специфичните изисквания и контрола на средства за 

измерване на акцизни стоки. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е представило 2 бр. свидетелства за проверка на 

коригиращи устройства за обем на газ, извършени в оправомощена лаборатория за 

проверка – „УНИСИСТ“ ООД. 

4. Бизнес план за развитие на дейността 

Изпълнението на показателите на одобрения от КЕВР бизнес план за периода 

2020 г. – 2024 г. (Решение № БП-14 от 13.08.2020 г.), за 2020 г. (година, обхваната от 

проверката) е, както следва: 
Таблица № 1 

   № Параметър Мярка Прогнозирани 

параметри за 

2020 г. 

Отчетни 

параметри за 

2020 г. 

Изпълнение в 

проценти 

1 Годишна програма за 

Инвестиции: 

хил. лв. 19 722 7 447 37,76% 

1.1 Изграждане на нови 

обекти, реконструкция 

рехабилитация и основни 

ремонти на ДМА 

хил. лв. 12 962 6 718 51,83% 

1.2 Доставка на машини и 

оборудване  

хил. лв. 299 118 39,59% 

1.3 Текущи инспекции, 

ремонти и поддръжка 

хил. лв. 4 854 171 3,52% 

1.4 Доставка на материали и 

консумативи 

хил. лв. 1 607 440 27,35% 

2 Съхранени количества 

природен газ  

хил. куб. м. 430 000 217 315 50,54% 
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5. Предоставяне на достъп до подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”: 

„Булгартрансгаз” ЕАД е разработило Правила за ползване на подземно газово 

хранилище „Чирен”, приети с Решение по Протокол № 503 от 19.01.2021 г. от 

заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в сила от 19 януари 2021 г. 

Съгласно правилата свободният капацитет за търговско съхранение, нагнетяване 

и добив по месеци се обявява от „Булгартрансгаз“ ЕАД, след като се определят 

капацитетите, необходими за нагнетяване, съхранение и добив на количества природен 

газ за резерв. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД предлага следните видове капацитетни продукти: 

1. Интегрирани капацитетни продукти: 

- Интегриран годишен продукт;  

- Интегриран 6-месечен продукт; 

2. Неинтегрирани капацитетни продукти: 

а) Твърд капацитет за съхранение: 

- Месечен продукт; 

б) Твърд капацитет за нагнетяване или за добив: 

- Месечен продукт; 

- Предварителен дневен продукт; 

- Продукт Ден напред.   

в) Прекъсваем капацитет за нагнетяване/или за добив в  режим на виртуално 

нагнетяване/добив: 

- Месечен продукт;  

- Продукт Ден напред.    

г) Прекъсваем неинтегриран капацитет за добив/нагнетяване в режим на 

физически добив/нагнетяване:  

- Ден напред. 

Заявленията за капацитет се приемат съгласно следния примерен годишен 

календар на капацитетните продукти: 

до 05 март – обявяване на годишен интегриран капацитетен продукт; 

до 19 март – обявяване на шестмесечен интегриран капацитетен продукт;  

до 1 април – обявяване на неинтегриран месечен продукт за нагнетяване, 

съхранение и добив за месеците до края на годината, като срокът за представяне на 

заявления е не по - кратък от 5 календарни дни от датата на обявяването му; 

до 17.00 часа на 10-то число на всеки месец след месец април – краен срок за 

заявяване на неинтегриран месечен продукт за оставащите месеци до края на газовата 

година;  

до 17.00 часа на 21-во число всеки месец – краен срок за заявяване на 

предварителен дневен продукт за следващия месец; 

Клиентите на ПГХ „Чирен” имат право да прехвърлят договорения си капацитет. 

Прехвърляне на капацитет може да бъде осъществено между клиенти на ПГХ „Чирен” 

или между клиент на ПГХ „Чирен” и трета страна, която отговаря на изискванията на 

Правилата за ползване на подземно газово хранилище „Чирен”. 

Капацитет за виртуално нагнетяване/добив се предлага само на прекъсваема база. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува на интернет страницата си: 

- информация за предлаганите от дружеството услуги по достъп и съхранение на 

природен газ в ПГХ „Чирен“, съгласно чл. 27, т. 1 от Правилата за предоставяне на 

достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до 
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съоръженията за съхранение на природен газ“, приети от Комисията (Правила за 

достъп). 

- образец на Договор за достъп и съхранение на природен газ, съгласно чл. 27, т. 2 

от Правилата за достъп. 

- информация за газовата инфраструктура на дружеството, състояща се от 

газопреносна мрежа и ПГХ „Чирен”, което е свързано към нея, съгласно чл. 27, т. 3 от 

Правилата за достъп. 

- информация за ПГХ „Чирен“ за съответната газова година относно резервирания 

и свободен капацитет за съхранение, капацитетите за нагнетяване и добив и виртуалния 

капацитет за добив, нагнетяване и съхранение. Дружеството публикува и информация 

за свободните годишни интегрирани единици капацитет, свободния месечен капацитет 

за съхранение, нагнетяване и добив, както и за свободния дневен капацитет, съгласно 

чл. 27, т. 5 от Правилата за достъп.  

Броят на сключените от „Булгартрансгаз“ ЕАД с ползватели на ПГХ „Чирен“ 

договори за съхранение на природен газ за периода на проверката по газови години за 

съхранение, е както следва: 
Таблица № 2 

Газова година и дата на 

сключване: 

бр. 

2017/2018 (сключени през 2017 г.) 10 

2018/2019 (сключени през 2018 г.) 6 

2019/2020 (сключени през 2019 г.) 12 

2020/2021 (сключени през 2020 г.) 12 

2021/2022 (сключени през 2021 г.) 13 

 

Дружеството заявява, че за периода на проверката 2017 – 2021 г. няма отхвърлени 

или необработени заявления за достъп до ПГХ „Чирен“ и няма постановени откази за 

достъп до ПГХ „Чирен“ на основание Правилата за достъп.  

Резервирания и свободен капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен” за газова 

година 2020/2021, е както следва: 
Таблица 

№ 3 

Технически 

капацитет за 

съхранение, мил.м3 

Резервиран 

капацитет за резерв, 

мил.м3 

(капацитет за 

съхранение на 

количества природен 

газ за в ПГХ"Чирен" в 

изпълнение на План за 

действие при 

извънредни ситуации, 

съгласно Регламент 

(ЕС) 994/2010, газ за 

оперативно балансиране 

съгласно чл. 31, ал. 3 от 

Правилата за 

балансиране и газ за 

технологични нужди на 

оператора) 

Резервиран 

търговски 

капацитет, мил.м3 

Свободен търговски 

капацитет, 

мил.м3 

550,000 428,964 118,162 2,874258 
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Представени са копия на договори за достъп и съхранение на природен газ № 

4867 от 02.03.2021 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД и № 4864 от 02.03.2021 г., сключен с 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД. 

В сключения с „Булгаргаз“ ЕАД договор за достъп и съхранение на природен газ 

за газова година 2021/2022 г. е разпределен годишен интегриран продукт 318 бр. 

единици. Договореният капацитет за съхранение за газова година 2021/2022 г. 

(започваща от месец април 2021 г. и завършваща месец март 2022 г.) е 1 590 000 000 

kWh/d за всеки от месеците. Договореният капацитет за нагнетяване, разпределен по 

месеци от газова година 2021/2022 г. е както следва: май – 13 942 446 kWh/d, юни – 

12 393 285 kWh/d, юли – 9 851 280 kWh/d, август – 10 097 611 kWh/d, септември – 

7 731 080 kWh/d и октомври –3 168 073 kWh/d. Договореният капацитет за добив, 

разпределен по месеци от газова година 2020/2022 г. е, както следва: декември – 

2 059 285 kWh/d, януари – 20 620 235 kWh/d, февруари – 16 700 526 kWh/d и март – 

17 136 197 kWh/d.      

В сключения с „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД договор за достъп и 

съхранение на природен газ за газова година 2021/2022 г. е разпределен годишен 

интегриран продукт 32 бр. единици. Договореният капацитет за съхранение за газова 

година 2021/2022 г. (започваща от месец април 2021 г. и завършваща месец март 2022 

г.) е 160 000 000 kWh/d за всеки от месеците. Договореният капацитет за нагнетяване, 

разпределен по месеци от газова година 2021/2022 г. е както следва: май – 1 096 774 

kWh/d, юни – 1 133 333 kWh/d, юли – 774 945 kWh/d, август – 988 475 kWh/d, 

септември – 1 486 894 kWh/d и октомври –265 724 kWh/d. Договореният капацитет за 

добив, разпределен по месеци от газова година 2020/2022 г. е, както следва: декември – 

214 642 kWh/d, януари – 1 858 649 kWh/d, февруари – 2 066 869 kWh/d и март – 

1 584 394 kWh/d.      

 

6. Отношения с потребителите, получени жалби и сигнали 

В дружеството се поддържа регистър на жалбите и сигналите, който е част от 

системата за документооборот и управление на административните процеси Акстър 

офис към  процедурата от интегрираната система за управление на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. За периода на проверката няма получени жалби от клиенти на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, съгласно представената декларация от изпълнителния директор на дружеството. 

 

7. Качество на съхранението на природен газ 

Лицензиантът е длъжен при осъществяване на лицензионната дейност да осигури 

съхраняването на природния газ при определени параметри и качество, гарантиращи 

технологичния процес и нормалната работа на газохранилището.  

Определянето на качеството на природния газ от ПГХ „Чирен“ се осъществява с 

помощта на газхроматограф, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. „Булгартрансгаз“ 

ЕАД публикува на интернет сайта си месечни сертификати за качеството на природния 

газ за съответните изходни точки, включително за ГИС „Чирен“. Дружеството е 

представило сертификат на природния газ по газхроматограф – Чирен от 29.11.2021 г., 

съдържащ измерените стойности на отделните компоненти от състава на природния 

газ.  

Относно въвеждане и поддръжка на система за управление на качеството, 

сертифицирана от независима компетентна организация, съгласно изискванията на 

лицензията, „Булгартрансгаз“ ЕАД заявява, че е в процес на внедряване на система за 

управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015 „Системи 
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за управление на качеството. Изисквания“. Системата за управление на качеството е 

частично внедрена, като част от интегрираната система за управление на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД (съгласно стандартите ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001, EN 

16348 и ISO 9001). Внедрени са по-общите и неспецифични изисквания на стандарта 

ISO 9001:2015, а именно: документирана информация; човешки ресурси, 

компетентност, осъзнаване; вътрешни одити. 
 

8. Застраховки 

Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на 

задължителни застраховки, съгласно условията на издадената му лицензия. За периода 

на проверката са представени застрахователни полици за „имуществена застраховка“ и 

газ, сключени със ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД и „обща гражданска отговорност към 

трети лица“ , сключени със ЗАД „Армеец“ АД. 

 

9. Цени 

С Решение № Ц-001 от 10.02.2005 г. е утвърдена цена за съхранение на природен 

газ 2,49 лв./1000 м3/месец. 

С Решение № Ц-34 от 13.08.2020 г. са утвърдени цени за достъп и съхранение на 

природен газ, в сила от 15.04.2021 г., а именно: цена за нагнетени, съхранени и добити 

количества природен газ; цена за достъп до съоръженията за съхранение на природен 

газ при  годишен  интегриран капацитетен продукт, при шестмесечен интегриран 

капацитетен продукт и при твърд месечен продукт (цена за капацитет за съхранение, за 

нагнетяване и за добив); цени за достъп до съоръженията за съхранение на природен 

газ при предоставяне на месечен продукт за виртуален добив/виртуално нагнетяване; 

цени за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ при предоставяне на 

твърд „предварителен дневен продукт”,  при предоставяне на твърд продукт „ден 

напред”, при предоставяне на виртуален капацитет „ден напред” и при предоставяне на 

прекъсваем капацитет „ден напред”. 

Представени са по 2 бр. фактури за съхранение на природен газ от 2019 г. и 2021 

г.   

От представените фактури за съхранение на природен газ за периода на 

проверката се установи, че прилаганите от дружеството цени съответстват на 

утвърдените с цитираните решения.  

Представените фактури от 2019 г. включват компонента „съхранение на природен 

газ“, а представените от 2021 г. фактури, включват компонентите: „дневен твърд 

капацитетен продукт за нагнетяване“, „услуга по нагнетяване, съхранение и добив на 

количества природен газ“ и „годишен интегриран продукт – план за действие при 

извънредни ситуации“.     

 

10. Правила за работа при аварийни ситуации 

Дружеството е представило Авариен план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

Регионално звено ПГХ „Чирен“, утвърден от изпълнителния директор. 

 

11. Настъпили извънредни ситуации 

Представена е декларация от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

че не са настъпвали значими извънредни ситуации на територията на ПГХ „Чирен“ в 

периода, обхванат от проверката. 
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12. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на обекти на 

газохранилището 

12.1. За периода на проверката дружеството е декларирало, че не са извършвани 

сделки на разпореждане с имущество на дружеството по Глава пета от Наредба № 3 от 

21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

12.2. Представена е декларация от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, съгласно която за периода на проверката не са извеждани от експлоатация 

елементи от подземната и надземната инфраструктура, с които се извършва 

лицензионната дейност. 

 

13. Управленска и организационната структурата на „Булгартрансгаз” ЕАД 

Управленската и организационна структура на „Булгартрансгаз“ ЕАД включва: 

надзорен съвет, управителен съвет, изпълнителен директор, заместник изпълнителен 

директор, осем управления, тридесет и един отдела, осемнадесет сектори, пет районни 

диспечерски служби, четири експлоатационни райони и ПГХ „Чирен“. Структурата 

включва също така одитен комитет, отговорник по съответствието към надзорния 

съвет, както и вътрешен одитор към изпълнителния директор.    

Служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД в регионално звено ПГХ „Чирен“, 

съгласно предоставеното щатно разписание, са 89 бр. 

 

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 „Булгартрансгаз” 

ЕАД изпълнява задълженията по издадената му лицензия за дейността „съхранение на 

природен газ” в съответствие с условията на издадената лицензия.  

 

Констативният протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на 

07.01.2022 г., като по него не са направени възражения в законоустановения срок. 

 

Изказвания по т.6.: 

Докладва М. Димитров. В изпълнение на заповед № З-Е-304 е извършена 

комплексна планова проверка на „Булгартрансгаз“ ЕАД по отношение изпълнение 

условията на издадената на дружеството лицензия за дейността „съхранение на 

природен газ”. Проверката обхваща периода м. януари 2017 – м. октомври 2021 г. При 

проверката е установено следното:  

Подземното газово хранилище „Чирен“ е изградено в землището на с. Чирен, на 

база изчерпано газово-кондензатно находище. Оборудвано е със специализирани 

подземни и надземни съоръжения, необходими за осигуряване на нагнетяването, 

добива и качеството на съхранявания газ. Капацитетът за съхранение на хранилището е 

5,8 милиона MWh. Броят на сондажите е 24. На територията на хранилището има една 

компресорна станция. За периода на проверката дружеството не е възлагало с писмени 

договори да изпълняват трети лица отделни части от лицензионната дейност. 

Провеждането на плановите ремонти в компресорен цех се извършват съгласно 

годишни графици. Измерването на количествата природен газ се извършва с две линии 
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в режим на „добив“ и „нагнетяване“ – основна и контролна. Работната група е 

представила в доклада подробна информация за изпълнението на бизнес плана на 

дружеството, който е одобрен за тази дейност „съхранение на природен газ”. 

„Булгартрансгаз” ЕАД е разработило правила за ползване на подземното газово 

хранилище. Капацитетите, които се предлагат са: интегрирани капацитетни продукти, 

неинтегрирани капацитетни продукти, твърд капацитет за съхранение, твърд капацитет 

за нагнетяване или за добив, прекъсваем капацитет за нагнетяване/или за добив. 

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува на интернет страницата си необходимата 

информация, която е свързана с дейността. Дружеството поддържа регистър за 

получените жалби. За периода на проверката няма получени жалби. Определянето на 

качеството на природния газ се извършва с газхроматограф, който е собственост на 

дружеството. Дружеството публикува данни от този газхроматограф, които са валидни 

за  подземно газово хранилище „Чирен“ на интернет страницата си. Изпълняват се 

задължението за сключване и поддържане на задължителни застраховки. От 

представените фактури за съхранение на природен газ работната група е установила, че 

дружеството прилага утвърдените от Комисията цени. В подземно газово хранилище 

„Чирен“  не са настъпвали значими извънредни ситуации за периода на проверката. Не 

са извършвани сделки на разпореждане с имущество на дружеството и не са извеждани 

от експлоатация елементи от състава на хранилището. Служителите в подземно газово 

хранилище „Чирен“ са 89 служители.  В резултат на извършената проверка е 

установено, че дружеството  изпълнява лицензионните си задължения. Констативният 

протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на 07.01.2022 г., като по 

него не са направени възражения от дружеството. Предложението към Комисията в 

доклада е следното: 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 Комисията да 

вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно проверка на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, извършена съгласно Заповед № З-Е-304 от 19.11.2021 г. на 

Председателя на КЕВР. 

И. Н. Иванов уточни, че в т. 9 Цени – работната група посочва цената, която е 

утвърдена, като цена за съхранение на природния газ във физически единици на 1000 

м3, но след това през 2021 г. е преминато към енергийни единици. 

М. Димитров потвърди казаното от И. Н. Иванов.  

И. Н. Иванов каза, че това е задължително и няма друг въпрос. 

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

решение. 

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ”. 
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В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и 

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно  заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 

26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ 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-313 от 30.11.2021 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-157 от 

02.12.2021 г. от „Екос 17“ ООД е изискано да представи следните данни и документи: 

доказателство за продължаване срока на Договор за наем на недвижим имот от 

01.12.2018 г., сключен между „Екос Инженеринг“ ООД и „Екос 17“ ООД; копия от 

сключени договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД и доказателства за предоставените от 

„Екос 17“ ООД обезпечения по тях, в случай че има такива; бизнес план за периода 

2022 – 2026 г. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 13.12.2021 г. и от 17.12.2021 г. 

заявителят е представил изисканите данни и документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката се установи следното: 

I. „Екос 17“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 

Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна 

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси 

и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 

40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху енергийния обект, 

чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността 

„търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито 

производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в 
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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. № 

20211111132836 от 11.11.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с 

ЕИК 201470204, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, област София (столица), община 

Столична, район Подуяне, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ № 24. 

„Екос 17“ ООД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна търговия в 

това число със строителни материали, офис-техника за оборудване, обзавеждане на 

жилища, офиси и търговски обекти, консултантска дейност, извършване на строителни 

услуги, транспортна дейност, посредничество и представителство на местни или чужди 

физически и юридически лица (без процесуално), както и други дейности, които не са 

забранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разпределен в 10 

(десет) единични дяла. Номиналната стойност на всеки един дял от капитала на 

дружеството е 5 (пет) лева. Дяловете се разпределят между съдружниците, както 

следва: Велислава Красимирова Николова притежава 5 (пет) дяла по 5 (пет) лева всеки 

един или общо дялово участие в капитала на дружеството 25 (двадесет и пет) лева, 

представляващи 50% от капитала. Красимир Бонев Бонев притежава 3 (три) дяла по 5 

(пет) лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството 15 

(петнадесет) лева, представляващи 30% от капитала на дружеството. Мартин 

Красимиров Николов има 2 (два) дяла по 5 (пет) лева всеки един или общо дялово 

участие в капитала на дружеството 10 (десет) лева, представляващи 20% от капитала на 

дружеството.  

Видно от представения дружествен договор, органи на управление и 

представителство на „Екос 17“ ООД са Общо събрание на съдружниците и един или 

повече управители, като при избор на няколко управители дружеството се представлява 

от всеки един от управителите, заедно и поотделно. Дружеството се управлява и 

представлява от управителите Красимир Бонев Бонев и Велислава Красимирова 

Николова (заедно и поотделно). 

Видно от горното, „Екос 17“ 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 от управителите на дружеството, същите 

не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла 

в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представена е 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 
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Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В 

съответствие с изискванията на НЛДЕ, „Екос 17“ ООД е поискало да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Дружеството счита, че този срок е необходим с оглед реализиране на 

краткосрочните и дългосрочните му планове за бизнес развитие в България и 

позиционирането му на газовия пазар. „Екос 17“ ООД има изготвен бизнес план, който 

предвижда стабилен растеж на дейността и оборотите му, което ще подпомогне 

ликвидността на пазара. Дружеството посочва още, че пазарната и регулаторна среда в 

България е благоприятна за осъществяване на търговските му цели, което ще допринесе 

и за цялостното развитие и ликвидност на пазара на търговия с природен газ. Освен 

това исканият срок от 10 години е в съответствие с практиката на КЕВР при 

предоставяне на лицензии за търговия с природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е 

обоснован. 

 

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. 

„Екос 17“ ООД ще осъществява дейността „търговия с природен газ“ в офис и 

складови помещения, намиращи се на адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. 

„Резбарска“ № 24. В тази връзка дружеството е представило Договор за наем на 

недвижим имот от 28.10.2021 г., сключен между „ЕКОС 96“ ООД и „Екос 17“ ООД за 

срок до 01.11.2022 г., както и Анекс 1 от 30.11.2021 г. към договора за наем на 

недвижим имот, който регламентира продължаване срока на действие на договора за 

срок до 31.11.2026 г.  

Дружеството разполага и със собствени моторни превозни средства. Заявителят 

посочва, че офиса е оборудван с работни места и място за провеждане на срещи с 

клиенти и контрагенти, осигурени са техническите и материални ресурси за 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ, както следва: Лаптоп Dell 

Vostro 3591; Настолен компютър Dell Optiplex 3020 Intel Core i5; Мултифункционални 

устройства Canon I SENSYS.  „Екос 17“ ООД е представило информация относно 

софтуерните и програмни продукти, които се използват за търговия с природен газ, 

както следва: Операционна система Windows 10 Pro OEM; Антивирусен софтуер ESET 

NOD32 Antivirus; Бизнес софтуер Zeron ERP V/4 Standard Server модул „Отношения с 

клиенти (CRM)“, „Търговия и дистрибуция“. В тази връзка заявителят е представил 

фактури от различни доставчици за покупка на компютърна и друга техника и 

компоненти, както и на лицензи за софтуерните и програмни продукти. 

Заявителят посочва, че офиса, който ползва, има осигурена свързаност с 

интернет, като в тази връзка е представил копие на договор от 18.11.2021 г. с „А1 

България“ ЕАД за предоставяне на комплексни електронни съобщителни услуги чрез 

фиксирана и мобилна наземна мрежа и достъп до интернет чрез интернет пространство 

на български доставчици и международно интернет пространство. 

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 570 от 08.11.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в 
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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 „Екос 17“ ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се 

допълва, че „Екос 17“ ООД има права върху техническата осигуреност за сключване на 

сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като 

считано от м. януари 2020 г. „Екос 17“ ООД има успешен достъп до системата за 

борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Заявителят е представил и писмо с изх. № 115 от 16.11.2021 г. от „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД, с което се потвърждава, че „Екос 17“ ООД 

притежава техническа осигуреност (техническо оборудване и софтуер) за сключване на 

сделки с природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ 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“ 

„Екос 17“ ООД е представило: дружествен договор, съдържащ данни за 

процентното участие на съдружниците; схема и описание на управленската и 

организационна структура; данни за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал и на лицата, пряко ангажирани в дейността „търговия с природен газ“ – 

автобиографии и дипломи на законните представители на дружеството, както и 

договори за управление и контрол на управителите на „Екос 17“ ООД; данни за 

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, 

подлежаща на лицензиране и документи, удостоверяващи трудово-правната 

обвързаност на лицата със заявителя, а именно: справки от Национална агенция по 

приходите (НАП) относно сключените трудови договори – два броя. 

Управленската и организационната структура на дружеството включва: 

Ръководство и управление; отдел „Търговия“, отдел „Финанси“ и отдел 

„Административно обслужване“. 

Според заявителя, основната цел на отдел „Търговия“ е извършване на търговска 

дейност на дружеството, увеличаване на продажбите чрез анализи на пазара, 

подобряване на качеството на работата чрез техническа помощ и организация на 

работния процес, логистика, оптимизиране на разходите и други: планиране на 

продажби, проучване на пазара, бизнес анализиране, основаване и поддържане на 

бизнес отношения с потребители, клиентско обслужване и техническа поддръжка, 

балансиране, прогнозиране, администрация и контрол върху транзакции, доставки и 

проекти, съхранение на документи, анализи и обобщения на данните за реализация на 

продажбите, планиране, координация и работа, съдействие на финансов отдел, 

планиране на операциите на организираните борсови пазари, включително „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, планиране и управление на количествата природен газ, предоставени за 

съхранение в хранилищата, поддържане на връзка със системните оператори, изготвяне 

на дневни доклади. 

Отдел „Финанси“ отговаря за координацията на дейностите на дружеството на 
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регионално ниво, планиране, мениджмънт и контрол на проекти, контрол върху 

стандартите и изискванията за качество, подготовка и разпределение на бюджета, 

контрол над финансовите дела, управление на имоти, контрол върху изпълнение на 

проекти, оценка на риска, издаване и управление на фактури за покупки и продажби. 

Отдел „Административно обслужване“ включва административни, счетоводни и 

управленски дейности, а именно: счетоводство, фактуриране, плащания, анализ на 

финансови и счетоводни операции, мониторинг на финансови ресурси, сътрудничество 

с одитори, административна помощ и подкрепа, изготвяне на доклади и финансови 

данни, надзор и управление на персонала, управление, маркетинг и реклама, 

корпоративно управление, анализ на стандартите за спазване на изискванията, към 

които дружеството следва да се придържам провеждане на комуникация с клиенти и 

партньори. 

Приложен е договор от 01.06.2011 г. за счетоводно обслужване, сключен между 

„АКСЕМ“ ООД и „ГРЕВИЛЕЯ“ ЕООД. Видно от представен Протокол от Общо 

събрание на съдружниците на „АКСЕМ“ ООД, от 15.05.2017 г. наименованието на 

„АКСЕМ“ ООД е сменено на „Екос 17“ ООД. 

Видно от представената информация и документи, управителите имат 

квалификация и професионален опит в търговията с природен газ в „Екос 17“ ООД, 

както и управленски опит в други дружества и познават пазара на природен газ. Пряко 

ангажирани с дейността търговия с природен газ са управителите и един служител, 

който е и съдружник в дружеството – регионален мениджър. От представените 

документи е видно, че регионалният мениджър притежава професионален опит за 

извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.  

Дружеството е създало отдел за търговия с природен газ и е започнало активно 

да разработва това бизнес направление от края на 2018 г. През 2018 г. заявителя е 

сключил договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ през 

газопреносните мрежи на оператора, за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране и за ползване на виртуална търговска точка. Клиентската мрежа на „Екос 

17“ ООД се състои от 30 контрагенти – търговци на природен газ и предимно малки и 

средни потребители на природен газ. Търговията с природен газ играе важна роля в 

развитието на дружеството и осигурява значителен обем от неговите приходи. Към 

момента вече трета година успешно извършва търговия с природен газ в страната. В 

тази връзка към заявлението за издаване на лицензия са приложени част от договорите, 

които „Екос 17“ ООД е сключило с търговски партньори и крайни клиенти. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ 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“ 

От годишните финансови отчети на „Екос 17“ ООД е видно, че за периода 2018 

– 2020 г. дружеството отчита печалби, както следва: 30 хил. лв. за 2018 г., 246 хил. лв. 

за 2019 г. и 87 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството се увеличават от 670 

хил. лв. през 2018 г. на 3965 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва 

приходите от продажби и други приходи. Общите разходи на дружеството се 

увеличават от 638 хил. лв. за 2018 г. на 3868 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите 

разходи включва разходи за: суровини и материали, персонал, амортизации, финансови 

разходи и други. 
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Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 491 хил. лв. за 2018 г. 

на 743 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 44 хил. лв. за 2018 г. на 24 

хил. лв. за 2020 г. Текущите активи се увеличават от 447 хил. лв. за 2018 г. на 719 хил. 

лв. за 2020 г. 

Собственият капитал на дружеството нараства от -16 хил. лв. за 2018 г. на 299 

хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 186 хил. лв. за 2018 г. на 265 

хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 319 хил. лв. за 2018 г. на 179 хил. лв. 

за 2020 г. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Екос 

17“ ООД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

нараства от -0,36 за 2018 г. на 6,11 за 2019 г. и достига 12,46 за 2020 г., което означава, 

че дружеството от 2019 г. не е имало затруднения при инвестирането със свободен 

собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност 

нараства от 1,40 за 2018 г. на 4,02 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало 

свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът 

на финансова автономност нараства от -0,03 за 2018 г. на 0,67 за 2020 г. и показва, че 

дружеството може да е имало затруднения при покриване на задълженията си със 

собствени средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната 

дейност, „Екос 17“ ООД посочва, че дейността „търговия с природен газ“ ще бъде 

финансирана със собствени средства, реализирани от търговската дейност на 

дружеството, както и от заемни средства. Представен е договор от (…)., сключен между 

заявителя, „ЕКОС 96“ ООД и (…), в качеството им на съдлъжници, и (…) за срочен 

банков кредит в размер на (…), предназначен за оборотни средства, с краен срок за 

погасяване (…). Представен е и договор за овърдрафт от (…). в размер на (…), 

предназначен за всякакви плащания, с краен срок за погасяване (…), сключен между 

същите страни. 

Заявителят е представил копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД Договор № 

5217 от 14.10.2021 г. за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, Договор № 5218 от 14.10.2021 г. за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране и Договор № 5219 от 14.10.2021 г. за ползване на Виртуална търговска 

точка. Представено е писмо с изх. № 24-00-2624(1) от 09.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, с което се потвърждава, че „Екос 17“ ООД е внедрил информационни системи 

(ИС) и средства за електронна комуникация с ползвателите на мрежата чрез ИС 

„Платформа за търговско диспечиране“ (ИС CDP). В тази връзка е представена 

информация от Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за предоставени обезпечения по договорите, а именно – банкова 

гаранция в размер на (…) лв. по договор за достъп и пренос на природен газ и банкова 

гаранция в размер на (…) лв. по договор за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ ООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Екос 17“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 
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„Екос 17“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2022 – 2026 г. 

Прогнозните цени, по които „Екос 17“ ООД ще купува и продава природен газ 

през периода на бизнес плана са определени на база сравнителен анализ от борсите в 

Нидерландия (TTF), Австрия (CEGH), Румъния (BRM) и България (BGH). 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни покупни и 

продажни цени на природния газ, са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни цени за продажби на природен газ, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни количества, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че продажните и покупни цени се базират на вътрешната 

политика на дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския 

сегмент, двустранни договори между търговци, количествата по програмата за 

освобождаване на количествата на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Екос 17“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи 

и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на 

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) 

хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. 

и (…) хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен 

газ; персонал; външни услуги и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (…) хил. лв. за 2022 г. 

до (…) хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи на дружеството са в размер на (…) хил. 

лв. за целия период. Текущите активи на дружеството нарастват от (…) хил. лв. за 2022 

г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 

Собственият капитал се увеличава от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Дружеството не 

предвижда да има нетекущи пасиви за периода на бизнес плана. Текущите пасиви са в 

размер на (…) хил. лв. годишно за всяка година от периода. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 2: 
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Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 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 „Екос 

17“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) за 2026 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 е със 

стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) за 2026 г. и показва, 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 2022 г. и нараства до (…) през 

2026 г. Това показва, че дружеството няма да има затруднения при покриване на 

задълженията си със собствени средства.  

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Екос 17“ 

ООД 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 „Екос 17“ ООД е представило проект на Правила 

за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на 

защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на 

разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат 

направени изменения и допълнения, както следва: 

 

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Екос 

17“ ООД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) 

уреждат отношенията между „Екос 17“ ООД („Дружеството“) като търговец на 

природен газ и купувачите по договори за покупко-продажбата на природен газ по 

свободно договорени цени („Клиенти“), като определят: 

1. информация, която се предоставя от клиентите преди сключване на договорите 

и минималното съдържание на договорите; 
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2. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, сигнали и предложения; 

3. информация, която се предоставя от Дружеството на Клиентите преди 

сключването на договора; 

4. формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите 

на енергийни услуги получават достъп до тях. 

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е „Екос 

17” ООД, ЕИК: 201470204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, р-н 

Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ № 24, притежаващо Лицензия 

№………../…………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 

„Екос 17” ООД. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ, Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарта на обслужване; 

5. конфиденциалност. 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 

договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството, в качеството си на търговец с природен газ, сключва 

сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на Клиента 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 сключва писмени договори с Клиенти по стандартизирани 

условия, освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството за покупко-продажба на природен 

газ, съдържат най-малко следното: 

1. предмет на договора, права и задължения на страните; 

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др. 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договора Дружеството предоставя на Клиентите 

най-малко следната информация - предлаганите услуги, цена и качество на природния 

газ, начини и срокове на плащане. 

(2) При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима 

на Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и 

задълженията му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите 

уведомяват своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената 

информация, но не по-късно от 14 дни от настъпването й. 

Чл. 6. (1) Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички 

сключени договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в 

сроковете съгласно действащото българско законодателство относно най-малко 
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следното: договорени количества природен газ; местоположение на обектите, на които 

се доставя природен газ; цени. 

(2) В случай на писмено поискване от Клиент на информация по ал. 1 за негов 

обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя 

поисканата информация в 10-дневен срок. 

Чл. 7. (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 трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с потребители 

на енергийни услуги“ 

Чл. 8. (1) 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес…………………………. 

Работно време за работа с клиенти:………………; електронен 

адрес:………………………тел:…..  

(3)  Актуална информация за каналите на комуникация и данните за контакт с 

„Екос 17” ООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

Чл. 9. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

3. информация за смяна на доставчика. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 10. Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалбите, 

сигналите и предложенията на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Чл. 11. (1) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на 

договорите или за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с 

дружеството. 

(2) Клиентите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против бавност или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси. 

Чл. 12. Дружеството поддържа регистър с информация, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 13. (1) Сигнали, жалби и предложения се подават от клиента в писмен вид, 

написани на български език и следва да съдържат: 

1. име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице БУЛСТАТ/ЕИК, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт; 

2. да е посочено в какво се състои искането; 
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3.  да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, 

ако подателят разполага с такива; 

4.  да са подписани от подателя или от упълномощен представител. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 

12. При поискване, подаващият жалба, сигнал, молба или предложение получава 

входящ номер на подадения от него документ. 

(3) Дружеството проверява дали подадените от клиента жалба, сигнал или 

предложение отговарят на изискванията по ал. 1. 

(4) Когато жалбата, сигналът или предложението не отговарят на посочените 

изисквания, дружеството уведомява подателя, като дава съответните указания и 

разяснения за привеждането им в съответствие с изискванията на ал. 1. 

(5) Не се разглеждат анонимни жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 14. (1) Решението по жалба, предложение или сигнал се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя са посочват мотивите за това. 

Чл. 15. (1) Дружеството дава отговор на жалбата, сигнала или предложението в 

писмен вид след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за разглеждания 

случай. 

(2) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения е един месец след 

постъпването им. 

Чл. 16. (1) Когато жалбата, сигналът или предложението са основателни, 

дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в 

срок не по-дълъг от срока по чл. 15, 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. 17.  При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба  

има право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в седемдневен срок.  

Чл. 18. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, сигнали и 

предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е 

длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при 

поискване от клиента. 

Чл. 19. Сигнали и жалби, подадени повторно 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. Сигналите и жалбите, конто не се разглеждат, се 

връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

Раздел пети „Други разпоредби“ 

Чл. 20. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни 

на физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко- 

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
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движение на такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни 

и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и 

национално законодателство. 

„Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № ………………… г. и са 

приложение и неразделна част от лицензия № …………………………… 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.7.: 

Докладва А. Иванова. Във връзка с постъпилото заявление от „Екос 17“ ООД е 

извършено проучване на представените данни и документи към преписката, при което е 

установено следното:  

Дружеството е търговец по смисъла на Търговския закон, следователно отговаря 

на изискванията на Закона за енергетиката да бъде юридическо лице регистрирано по 

Търговския закон. Въз основа на подадените декларации е видно, че издаването на 

исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 до 3 от Закона за 

енергетиката. Заявителят е поискал да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, 

който срок е обоснован. Относно техническите възможности и материалните ресурси 

на дружеството са представени информация и документи, които доказват тяхното 

наличие. По отношение на техническа сигурност за сключване на сделки с природен 

газ, е представено писмо от  „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Такова писмо е представено и от 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД. Въз основа на това може да се 

приеме, че заявителят притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността. По отношение на човешки ресурси и организационна 

структура са представени данни и документи, от които е видно, че управителите имат 

квалификация и професионален опит в търговията с природен газ, а пряко ангажирани 

с дейността са: управителите и един служител, който е и съдружник в дружеството. Въз 

основа на представените документи и информация може да се приеме, че заявителят 

притежава човешки ресурси и организационна структура. По отношение на финансови 

възможности и данни за източници за финансиране на дейността, заявителят посочва, 

че тя ще бъде финансирана със собствени средства, реализирани от търговска дейност 

на дружеството, както и от заемни средства. В тази връзка е представен договор за 

банков кредит и договор за овърдрафт, които са сключени с (…). Представени са и 

копия на договори, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и информация за 

предоставени обезпечения по тези договори. Въз основа на това, може да се приеме, че 

заявителят притежава финансови възможности за осъществяване на дейността. Към 

заявлението е приложен и бизнес план за периода 2022 – 2026 г., който има 

необходимото съдържание съгласно Наредба № 3. Към заявлението е представен и 

проект на правила за работа с потребители на енергийни услуги, в който с оглед защита 

на потребителите са направени изменения и допълнения, които подробно са описани в 

доклада. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за 
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енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, работната група предлага  Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на 

Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно 

регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Екос 17“ ООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т.2 от проекта на решение 

на 19.01.2022 г. от 10.25 часа. 

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

решение с направеното допълнение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 

21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за 

енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е- ДК – 20 от 11.01.2022 г. относно заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:25 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Екос 17“ ООД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

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

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

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

със стаж в енергетиката. 
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По т.8. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г., 

подадено от „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи 

следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание 

чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ), с искане за издаване на разрешение за извършване на сделка, 

която води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие – заем със срок на погасяване, по-дълъг 

от една година, и за учредяване на финансово обезпечение с предоставяне на залог 

върху парични вземания по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение 

(ЗДФО), в размер не по-малък от (…)% от размера на издадената банкова гаранция. 

Към заявлението „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило проект на Договор за банков 

кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови 

гаранции и Рамков договор за издаване на банкови гаранции, контра-гаранции и 

стендбай акредитиви. С писмо с вх. № E-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2022 г. заявителят е 

представил Препис-извлечение от Протокол УС № 582 от 06.01.2022 г., по т. 1 на 

Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Препис-извлечение от Протокол НС № 

1 от 07.01.2022 г., по т. 1 на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с вх. 

№ E-ЗЛР-Р-1 от 10.01.2022 г., получено на електронната поща на КЕВР, заявителят е 

представил прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи и отчети за 

паричните потоци за периода 2022-2026 г.; информация относно усвоения размер на 

средствата по сключените от „Булгартрансгаз“ ЕАД действащи договори за кредит към 

07.01.2022 г. и съответно оставащата част от подлежащите на погасяване суми, с 

посочване на крайния срок за погасяването им и подробна финансова обосновка, 

съдържаща анализ на възможностите на дружеството да минимизира разходите си по 

предоставяне на капиталово финансиране, заложено в инвестиционната програма на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Заявителят е представил и препис от Решение № 6 от 08.01.2020 

г. на Министерски съвет на Р България (Решение № 6 от 08.01.2020 г. на МС). С писмо 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 11.01.2022 г. заявителят е уведомил КЕВР относно наличието на 

търговска тайна в документите, част от административната преписка. 

Със Заповед № З-Е-4 от 10.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението.  

 Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, 

Комисията установи следното: 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, 

район Люлин, ж.к. Люлин-2, „бул. Панчо Владигеров“ № 66, с предмет на дейност: 

съхранение и пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и 

развитие на газопреносни мрежи; поддържане, експлоатация, управление и развитие на 

подземни газови хранилища; разработване на програми и дейности за съответствие на 

дейностите по пренос и съхранение на природен газ с изискванията на европейското 

енергийно законодателство; разработване на ценова политика за достъп до и пренос по 
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газопреносни мрежи, съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни 

мрежи; администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на 

пазара на природен газ в съответствие с изискванията на действащото законодателство; 

инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност; внос на стоки, 

машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството; централизирано 

оперативно управление, координиране и контрол върху режима на работата на 

газопреносните мрежи. Регистрираният капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД е в размер на 

1 225 519 155 (един милиард двеста двадесет и пет милиона петстотин и деветнадесет 

хиляди сто петдесет и пет) лева. Целият размер на капитала на дружеството е записан и 

изцяло внесен от едноличния собственик на капитала БЕХ ЕАД, с ЕИК 831373560. 

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД се 

упражняват от министъра на енергетиката.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е с двустепенна система на управление, като органи на 

управление на дружеството са: едноличен собственик на капитала – БЕХ ЕАД, който 

решава въпросите от компетентността на Общото събрание, Надзорен съвет в състав: 

Кирил Георгиев Георгиев, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Делян Иванов Койнов, 

Стефан Миленов Илиев, Николай Иванов Стефанов, и Управителен съвет в състав: 

Дарина Христова Колева, Делян Валентинов Димитров, Владимир Асенов Малинов. 

Дружеството се представлява от Владимир Асенов Малинов – изпълнителен директор. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е лицензиант по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ), 

като притежава Лицензии № Л-214-06 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на 

природен газ“, № Л-214-09 от 29.11.2006 г. за дейността „пренос на природен газ“ и № 

Л-214-10 от 29.11.2006 г. за дейността „съхранение на природен газ“, за срок от 35 

години. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е 

поискало издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да 

доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие – заем със срок на погасяване, по-дълъг от една година, и 

предоставяне на финансово обезпечение под формата на залог на парични вземания. 

Заявителят е обосновал исканото разрешение от КЕВР, като е посочил, че в 

изпълнение на Решение № 6 от 08.01.2020 г. на МС „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключило 

Споразумение за покупко-продажба на (…)% от капитала на проектната компания 

„Газтрейд“ С.А., както и Споразумение между акционерите – г-жа Асимина-Елени 

Копелузу, Gaslog Cyprus Investments Ltd. и Depa Commercial S.A., за изграждане на 

терминал за втечнен природен газ (LNG) край гр. Александруполис, Гърция. С Решение 

№ 38 от 14.01.2021 г. Комисията за защита на конкуренцията на Р България е 

разрешила концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване 

от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на съвместен контрол върху „Газтрейд“ С.А., 

Гърция заедно с останалите акционери. „Булгартрансгаз“ ЕАД допълва, че на 

28.01.2021 г. сделката е финализирана и дружеството е вписано в книгата на 

акционерите на „Газтрейд“ С.А. и книгата на акциите като пълноправен акционер с 

всички произтичащи от това права и задължения съгласно подписаното Споразумение 

между акционерите. 

Заявителят посочва, че участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта е 

стратегически важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки в 

България и региона. Терминалът ще бъде второто съоръжение за LNG в региона след 

този в гр. Ревитуса, Гърция, до което Р България ще има достъп. Проектът ще 

допринесе за реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“, която 
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предвижда свързване на пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна 

Европа, чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура. 

Проектът се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за 

изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар. Проектът 

„Независима система за природен газ Александруполис“ е модерен 

високотехнологичен проект за плаващ терминал за приемане, съхранение и 

регазификация на LNG. Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в 

региона, като интерконектора Гърция-България (IGB) и разширение на Подземно 

газово хранилище „Чирен“. Тези проекти, наред със съществуващата и новоизградената 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и 

страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала 

в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По 

съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян 

природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, 

Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. Освен за диверсификация на източниците, 

реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на 

природен газ в региона в полза на крайните потребители. Същевременно терминалът 

ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че бизнес планът на „Газтрейд“ С.А., както и 

осигуреното европейско финансиране по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност, предприемачество и иновации“, предвиждат начало на 

опериране на LNG терминала на 01.01.2024 г. За да бъде постигната тази дата, 

акционерите в дружеството следва да вземат Окончателно инвестиционно решение за 

реализирането на проекта не по-късно от 14.01.2022 г. 

Заявителят отбелязва, че съгласно чл. 4.1. от Споразумението между 

акционерите, страните се съгласяват, че преди датата на Окончателното инвестиционно 

решение следва да бъдат изпълнени съответни условия, едно от които е осигуряване на 

ангажименти за финансиране на проекта, включително, но не само, 

европейско/национално и външно финансиране. Дружеството уточнява, че 

финансирането на проекта е осигурено както по линия на европейското финансиране 

(предоставен грант в размер на (…) милиона евро по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност, предприемачество и иновации“), така и по линия на 

кредитиране от страна на Национална Банка на Гърция (като предстои подписване на 

съответен договор), успоредно с финансиране от страна на акционерите в дружеството 

в размер на (…) милиона евро. Финансирането от страна на акционерите е заложено в 

договорените основни положения за кредитиране от страна на Национална Банка на 

Гърция, както и в проект на Споразумение за спонсорство, което предстои да бъде 

подписано между акционерите, „Газтрейд“ С.А. и Национална Банка на Гърция, като 

част от договорените обезпечения. 

Заявителят посочва, че останалите акционери в „Газтрейд“ С.А. притежават 

банкови сметки в Национална банка на Гърция и ще предоставят обезпечение под 

форма на банкова гаранция с бенефициент - Национална Банка на Гърция или чрез 

учредяване на залог върху сметките в банката. Заявителят уточнява, че средствата, 

които „Булгартрансгаз“ ЕАД трябва да предостави, са в същия размер като на всеки от 

останалите акционери, т.е. (…) евро, съответстващи на (…)% (…) от инвестицията, 

която акционерите следва да извършат в общ размер на (…) милиона евро за покриване 

на част от проектните разходи. Размерът на необходимото акционерно финансиране на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е в съответствие с решение по т. 3 от Решение № 6 от 08.01.2020 
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г. на МС, според което дружеството следва със собствени средства да извърши всички 

допълнителни инвестиционни разходи, съответстващи на акционерното му участие в 

размер до (…) млн. евро. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД подчертава, че обезпечението за акционерното 

финансиране трябва да бъде представено преди Окончателното инвестиционно 

решение, а именно 14.01.2022 г. Същото е необходимо с оглед сключването на договор 

за заем, между „Газтрейд“ С.А. и Национална Банка на Гърция, и е поставено като 

условие от страна на банката за отпускане на авансово плащане за покупка на 

плаващото съоръжение за регазификация и предоставянето на финално нареждане за 

процедиране към корабостроителницата Keppel. В тази връзка, до 14.01.2022 г. 

акционерите в „Газтрейд“ С.А. следва да вземат Окончателно инвестиционно решение 

и да представят доказателства за способността си да финансират проекта съобразно 

акционерното си участие. 

Заявителят посочва, че съгласно сключеното между акционерите Споразумение 

са предвидени два варианта за предоставяне на средствата за инвестиционни разходи от 

акционерите – по банкова сметка на „Газтрейд“ С.А. или чрез банкова гаранция. 

Предоставянето на банкова гаранция вместо плащане по специална сметка на 

„Газтрейд“ С.А. ще позволи на „Булгартрансгаз“ ЕАД да разполага с предвидените 

средства за период от две години, съгласно процентното поетапно приспадане, 

предвидено в проекта на финансов модел. В тази връзка дружеството е стартирало 

проучване на пазара за издаване на банкова гаранция, като е получило предложение от 

„УниКредит Булбанк“ АД. 

С решения по т. 1 от Протокол УС № 582 от 06.01.2022 г. Управителният съвет 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД е одобрил сключване на договор за издаване на банкова 

гаранция с избрания изпълнител на финансова услуга „Издаване на банкова гаранция“ - 

„УниКредит Булбанк“ АД. Решенията на Управителния съвет на дружеството са 

одобрени от Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД с решения по т. 1 от  Протокол 

НС № 1 от 07.01.2022 г.     
 

Проект на Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни 

ангажименти под формата на банкова гаранция между „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

„УниКредит Булбанк“ АД (проект на договор за кредит) 

Проектът на договор за кредит предвижда на „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде 

предоставен банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под 

формата на гаранция и/или за погасяване, за сметка на кредита на дължими на банката 

суми. Размерът на предоставения кредитен лимит е до (…) евро. Според условията на 

проекта на договора за кредит банката поема кредитен ангажимент под формата на 

банкова гаранция по нареждане на „Булгартрансгаз“ ЕАД за обезпечаване на 

задълженията на дружеството да предостави финансиране за инвестиционни разходи за 

изграждането на терминал за втечнен природен газ до гр. Александруполис, Р Гърция с 

първи бенефициент „Газтрейд“ С.А. и втори бенефициент Национална Банка на 

Гърция, чрез ангажиране (блокиране) на свободен кредитен лимит до общия разрешен 

размер на кредита. Съгласно проекта с подписването на договора „Булгартрансгаз“ 

ЕАД приема и условията на Рамковия договор за издаване на банкови гаранции, 

контра-гаранции и стендбай акредитиви. Срокът за издаване/откриване/поемане на 

гаранции изтича на (…) г., а максималният срок на валидност на ангажимента на 

банката-издател да плаща по гаранции е не по-късно от (…) г., като постъпването на 

иска или редовните документи за плащане не може да бъде по-късно от (…) г. Проектът 

предвижда също комисионата за издаване и поддържане на банковата гаранция в 
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размер на (…)% на тримесечие или част от него, платима в началото на всяко 

тримесечие. Съгласно проекта на договор за кредит размерът на усвоения кредит е 

сумата на формирания реален дълг по кредита, към всеки един момент, всички 

изплатени от банката суми по поети кредитни ангажименти под формата на гаранции, 

както и комисионни и непогасени разноски. В проекта на договор за кредит е 

регламентирано, че всяка усвоена сума от кредита е незабавно изискуема, дължима и 

платима, считано от датата на извършеното от банката плащане, като ако усвоената 

сума не бъде платена най-късно на датата, на която банката е платила, така 

формираният дълг по кредита се отнася в просрочие от деня, следващ датата на 

усвояване на сумата. Според условията на проекта на договора за кредит годишния 

лихвен процент, с който ежедневно се олихвява дълга при просрочие, представлява 

сбор от приложимия към съответния период на олихвяване променлив лихвен индекс 

(3-месечен EURIBOR) и надбавка в размер на (…)% (едно цяло и седемдесет стотни 

процента), като към датата на договора за кредит приложимият годишен лихвен 

процент е (…)% (едно цяло и седемдесет стотни процента). Предвидено е също, че в 

случай, че стойността на договорения променлив лихвен индекс е отрицателна 

величина, то ще се счита, че същият е равен на (…).  

Проектът на договор за кредит предвижда също вземанията на банката във 

връзка с предоставения кредит да бъдат обезпечени, чрез предоставяне от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД на финансово обезпечение под формата на залог върху парични 

вземания по смисъла на ЗДФО, а именно: залог върху всички настоящи и бъдещи 

вземания, на „Булгартрансгаз“ ЕАД за сума, представляваща равностойността в щатски 

долари на не по-малко от (…)% от размера на всеки поет от банката кредитен 

ангажимент под формата на издадени гаранции. Съгласно представения проект, залогът 

се учредява преди всяко поемане на кредитен ангажимент под формата на гаранция, 

като финансовото обезпечение, в зависимост от момента на неговото предоставяне, 

включва първоначално и допълнително финансово обезпечение. Преди поемане на 

кредитен ангажимент под формата на издадена банкова гаранция, „Булгартрансгаз“ 

ЕАД се задължава да депозира сума, представляваща равностойността  в щатски долари 

на не по-малко от (…)% от размера на всеки поет от банката кредитен ангажимент под 

формата на издадени гаранции или всяка усвоена и непогасена сума от кредита. Тази 

сума трябва да е депозирана във всеки момент от действието на договора за кредит. 

Проектът на договор за кредит предвижда за срока на действие на договора 

„Булгартрансгаз“ ЕАД да не поема без предварително писмено съгласие на банката 

финансови задължения извън рамките на обичайната си търговска дейност 

(включително по договори за кредит и лизингови договори), както и да не гарантира 

и/или обезпечава задължения на трети лица, с изключение на: сключване на договори 

за издаване на банкови гаранции в полза на Европейската комисия, банкови гаранции в 

полза на Агенция „Митници“, издаването на банкови гаранции, свързани с търговската 

дейност на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в общ размер до (…) евро, за сключването на които 

сделки банката дава предварителното си съгласие. 

В допълнение, „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че в представените парични 

потоци по години за периода 2022-2026 г., е заложено поетапно изплащане на 

предвидените допълнителни инвестиционни разходи. Заявителят отбелязва, че ако 

представи пълния размер на разходите съгласно Споразумението между акционерите, 

при текущите лихвени нива на кредитите от около (…)% дружеството ще генерира 

разходи в размер на (…) хил. евро за първата година. При условие, че „Булгартрансгаз“ 

ЕАД представи поетапно размера на допълнителните инвестиционни разходи, съгласно 
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прогнозните парични потоци за периода 2022-2026 г., и сключи договор за банкова 

гаранция, съгласно икономически най-изгодното предложение, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

ще генерира разходи по издаване и поддържане на банкова гаранция в размер на (…) 

хил. евро за първата година, формирани от олихвяване с (…)% на тримесечие и 

приходи от представеното обезпечение в размер на (…)хил. щатски долара за първата 

година, формирани от олихвяване с (…)% на годишна база. Дружеството посочва, че по 

този начин ще намали финансовите си разходи със (…) хил. евро за първата година.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. В допълнение, съгласно чл. 

92, ал. 1, т. 2, предл. второ от НЛДЕ Комисията дава разрешение за сключване на заеми 

със срок на погасяване, по-дълъг от една година. В конкретния случай, 

„Булгартрансгаз“ ЕАД възнамерява да сключи банков кредит под условие за поемане 

на кредитен ангажимент под формата на банкова гаранция до (…) евро, с максимален 

срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции не по-

късно от (…) г., което по своята същност е заем със срок на погасяване, по-дълъг от 

една година. Съгласно т. 5.3. от проекта на договор за кредит „Булгартрансгаз“ ЕАД 

следва да предостави в полза на банката финансово обезпечение под формата на залог 

върху парични вземания по смисъла на ЗДФО, а именно: залог върху всички вземания, 

настоящи и бъдещи, на „Булгартрансгаз“ ЕАД за сума, представляваща 

равностойността в щатски долари на не по-малко от (…)% от размера на всеки поет от 

банката кредитен ангажимент под формата на издадени гаранции. ЗДФО урежда 

сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово обезпечение – 

чл. 1, ал. 1 от ЗДФО. Договорът за финансово обезпечение може да бъде договор за 

финансово обезпечение с прехвърляне право на собственост или всички права върху 

финансовото обезпечение или договор за финансово обезпечение с предоставяне на 

залог, независимо дали те са сключени самостоятелно, представляват част от 

пораждащия основното задължение договор, част са от рамков договор или от договор 

при общи условия – чл. 2, ал. 2, изр. първо от ЗДФО. Клаузата по т. 5.3. от проекта на 

договор за кредит е договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог и като 

такава е самостоятелна сделка, инкорпорирана в основния договор за кредит. Такава 

сделка за финансово обезпечение по реда на ЗДФО оказва влияние върху финансовото 

състояние на дружеството, тъй като съгласно клаузите на Рамковия договор за издаване 

на банкови гаранции, контра-гаранции и стендбай акредитиви до погасяването на 

всички вземания на банката, финансовото обезпечение е на разположение и под 

контрола на банката. Влиянието на финансовото обезпечение върху финансовото 

състояние на дружеството квалифицира тази сделка като такава от обхвата на чл. 21, ал. 

1, т. 23, предл. второ от ЗЕ. Следователно сключването на сделките – договор за кредит 

и финансово обезпечение с предоставяне на залог, подлежи на разрешаване от КЕВР по 

чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ. В тази връзка е 

необходимо да бъде установено съвкупното влияние на посочените сделки и другите 

финансови задължения на „Булгартрансгаз“ ЕАД върху финансовото състояние на 

лицензианта, с оглед преценката дали реализирането на разглежданите сделки води или 

може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие. Тази преценка се базира на анализ на 

финансово-икономическото състояние на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

Дружеството е представило справка за сключените от „Булгартрансгаз“ ЕАД 

действащи договори за кредит към 07.01.2022 г. и съответно оставащата част от 
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подлежащите на погасяване суми, с посочване на крайния срок за погасяването им. Към 

момента дружеството има сключени (…) договора за кредит в общ размер (…) евро, 

като най-късната дата за погасяване е 27.09.2027 г.  

Общият размер на кредитите на дружеството, включително и исканата гаранция 

от (…) хил. евро, представлява (…)% от активите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно 

последния одитиран отчет на дружеството. В тази връзка и в резултат на извършения 

финансово-икономически анализ за 2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД се установява 

следното: общият размер на реализираните приходи на дружеството за 2020 г. са 403 

899 хил. лв.; структурата на общите приходи включва нетни приходи от продажби, 

други приходи и финансови приходи; общите разходи за 2020 г. са в размер на 323 279 

хил. лв. Регистрираният капитал към края на 2020 г. е в размер на 1 225 519 хил. лв. 

Преоценъчният резерв е в размер на 910 705 хил. лв. Резервите за 2020 г. са в размер на 

85 754 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е 2 508 593 хил. лв. за 2020 г. 

Общо активите на дружеството за 2020 г. са в размер на 5 080 234 хил. лв. Нетекущите 

активи са 4 546 870 хил. лв., а текущите активи възлизат на 533 364 хил. лв. Общо 

пасивите на дружеството са 2 571 641 хил. лв. през 2020 г. Нетекущите пасиви на 

дружеството са 2 163 336 хил. лева, а текущите пасиви са в размер на 408 305 хил. лв. 

От анализа на паричните потоци за 2020 г. е видно, че паричните средства и 

еквиваленти в края на годината са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020 г.:  

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 0,55 

за 2020 г., показва, че дружеството може да е имало затруднение при инвестиции в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на текуща ликвидност е 1,31 за 2020 г. и 

показва, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента 

на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност 0,98 за 2020 г., 

което е индикатор, че дружеството може да е изпитвало затруднения при покриване на 

дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.  

Прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен 

паричен поток за периода 2022 – 2026 г.: 

Прогнозните финансови отчети представят възможностите на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД да генерира парични средства за покриване на разходите по договорите за кредит. 

От анализа на прогнозните отчети за всеобхватния доход и парични потоци за 

периода 2022 г. – 2026 г., е видно следното: 

За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира да реализира нетни печалби, 

както следва: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) 

хил. лв. за 2025 г.; (…) хил. лв. за 2026 г. 

Дружеството прогнозира нарастване на приходите от (…) хил. лв. за 2022 г. на 

(…) хил. лв. през 2026 г. Структурата на приходите за периода включва приходи от: 

продажба на услуги в т.ч. приходи от: пренос на природен газ до трети страни, пренос; 

процедурата Open season; съхранение на природен газ; балансиране и други приходи от 

дейността. Приходите само от Open season се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на 

(…) хил. лв. през 2026 г. Прогнозните разходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на 

(…) хил. лв. за 2026 г. Дружеството прогнозира общите активи да намаляват от (…) 

хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи намаляват от 

(…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г. Текущите активи на дружеството се 

увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г.  
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За посочения период регистрирания капитал на дружеството остава с 

непроменена стойност от (…) хил. лв. Прогнозираните резерви за периода намаляват от 

(…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. Дружеството планира увеличение на 

собствения капитал от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., вследствие на 

увеличение на текущата и неразпределена печалба. Нетекущите пасиви намаляват от 

(…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. Текущите пасиви намаляват от (…) хил. 

лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г.  

Основните финансови показатели за периода 2022 – 2026 г. са, както следва:  
 

Таблица № 1 

Коефициенти  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. 

Покритие на дълготрайните активи със 

собствения капитал (СК/ДА) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансова автономност (СК/(ДП+КП)) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

се увеличава от (…) за 2022 г. до (…) за 2026 г., въпреки нарастването на стойността на 

коефициента, остава под единица, което показва, че дружеството може да има 

затруднения при покриване на инвестициите в нови дълготрайни активи със свободен 

собствен капитал. Коефициентът на общата ликвидност е със стойности от (…) за 

2022 г. и се увеличава до (…) през 2026 г., което означава, че дружеството може да има 

затруднения да обслужва текущите си задължения със свободни оборотни средства, 

като в края на периода тези затруднения ще бъдат преодолени. Коефициентът на 

финансова автономност се увеличава от (…) за 2022 г. до (…) за 2026 г. Това е 

показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със собствени 

средства на задълженията си през периода.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД е представило прогнозни парични потоци за периода 2022 

– 2026 г., както следва: 
Таблица № 2 

Параметри 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г. 

Нетен паричен поток от 

оперативната дейност 
(…) 

(…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от 

инвестиционна дейност 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от 

финансова дейност 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Нетно изменение на паричните 

средства и еквиваленти през 

периода 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични еквиваленти в 

началото на периода 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични еквиваленти в 

края на периода 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Пари и парични еквиваленти в 

края на периода с включени 

обезпечения 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

От предоставените прогнозни отчети на паричните потоци, наличните 

финансови средства, както и прогнозните приходи от лицензионни дейности, а именно: 

приходи от пренос на природен газ до трети страни, приходи от пренос на природен газ 
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до национални изходни точки и приходи от съхранение, осигуряват достатъчно 

налични финансови ресурси за изпълнение на лицензионните задължения на 

дружеството, включително за покриване на оперативните разходи и изпълнение на 

мащабната инвестиционна програма. 

При така заложените параметри и допускания, прогнозираните парични наличности 

са с положителни стойности в края на всеки от периодите и показват, че 

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще притежава възможности да генерира достатъчно парични 

средства и ще разполага с необходимия паричен ресурс за изпълнение на поетите 

задълженията по договора за кредит, както и по финансовото обезпечение чрез залог, 

като същевременно изпълнява лицензионните си задължения. 

 

Изказвания по т.8.: 

Докладва А. Иванова. Административното производство е образувано във 

връзка с подадено от „Булгартрансгаз“ ЕАД заявление от 07.01.2022 г. с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделка, която води или може да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, а именно заем със срок на погасяване, по-дълъг от една година, и за 

учредяване на финансово обезпечение с предоставяне на залог върху парични вземания 

по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение, в размер не по-малък от 

20% от размера на издадената банкова гаранция. Заявителят е обосновал искането си, 

като е посочил, че в изпълнение на решение на Министерски съвет „Булгартрансгаз“ 

ЕАД е сключило Споразумение за покупко-продажба на (…)% от капитала на 

проектната компания „Газтрейд“ С.А. за изграждане на терминал за втечнен природен 

газ край гр. Александруполис, Гърция. Финансирането от страна на акционерите е 

заложено в договорените основни положения за кредитиране от страна на Национална 

Банка на Гърция, както и в проект на споразумение за спонсорство, което предстои да 

бъде подписано между акционерите и банката. Също така заявителят е посочил, че 

останалите акционери в „Газтрейд“ притежават банкови сметки в Национална Банка на 

Гърция и ще представят обезпечение под форма на банкова гаранция с бенефициент 

банката или чрез учредяване на залог върху сметките на банката. Средствата, които 

„Булгартрансгаз“ трябва да предостави са в същия размер, като всеки от останалите 

акционери, т.е. (…) евро, съответстващи на (…)% (… процента) от инвестицията, която 

акционерите следва да извършат в общ размер на (…) милиона евро. Размерът на 

необходимото акционерно финансиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД е в съответствие с 

решението на Министерски съвет. Заявителят посочва също, че съгласно сключеното 

между акционерите Споразумение са предвидени два варианта за предоставяне на 

средствата за инвестиционни разходи, а именно по банкова сметка на „Газтрейд“ С.А. 

или чрез банкова гаранция. „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че представянето на 

банкова гаранция вместо плащане по специална сметка ще му позволи да разполага с 

предвидените средства за период от две години съгласно процентното поетапно 

приспадане, предвидено в проекта на финансов модел. Във връзка с това е стартирало 

проучване на пазара за издаване на банкова гаранция, като е получило предложение от 

„УниКредит Булбанк“. С решение на Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са 

одобрени сключването на този договор, а пък това решение е одобрено от Надзорния 

съвет на „Булгартрансгаз“. Към заявлението е представен проект на договор за банков 

кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкова 

гаранция. Основните параметри са предоставяне на кредитен лимит до (…) евро със 

срок на издаване на гаранцията (…) г. и максимален срок на валидност на ангажимента 
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на банката не по-късно от (…) г. Проектът на договор предвижда също вземанията на 

банката във връзка с предоставения кредит да бъдат обезпечени чрез предоставена от 

„Булгартрансгаз“ на финансово обезпечение под форма на залог върху парични 

вземания по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение, а именно: 

залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, на „Булгартрансгаз“ ЕАД за сума, 

представляваща равностойността в щатски долари на не по-малко от (…)% от размера 

на всеки поет от банката кредитен ангажимент под формата на издадени гаранции.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2, 

предл. второ от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката  Комисията 

дава разрешение за сключване на заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година. В конкретния случай, дружеството възнамерява да сключи банков кредит под 

условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова гаранция до (…) 

евро, с максимален срок на валидност (…) г., което по своята същност е заем със срок 

на погасяване, по-дълъг от една година.  

Съгласно клауза в проекта на договор „Булгартрансгаз“ следва да предостави в 

полза на банката и финансово обезпечение. Съгласно Закона за договорите за 

финансово обезпечение това може да бъде договор с прехвърляне право на собственост 

или всички права върху финансовото обезпечение или договор за финансово 

обезпечение с предоставяне на залог, независимо дали те са сключени самостоятелно, 

представляват част от пораждащия основното задължение договор, част са от рамков 

договор или от договор при общи условия. Клаузата в проекта на договор за кредит е 

договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог и като такава е 

самостоятелна сделка, инкорпорирана в основния договор за кредит.  

Влиянието на финансовото обезпечение върху финансовото състояние на 

дружеството квалифицира тази сделка като в  обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 

второ от ЗЕ. Следователно сключването на двете сделки подлежи на разрешаване от 

КЕВР. В тази връзка е необходимо да бъде установено съвкупното влияние на 

посочените сделки и другите финансови задължения на „Булгартрансгаз“ ЕАД върху 

финансовото състояние на лицензианта, с оглед преценката дали реализирането на 

разглежданите сделки води или може да доведе до нарушаване на сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Тази преценка 

се базира на анализ на финансово-икономическото състояние на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

Анализът е направен от експертите икономисти. Въз основа на него е установено, че 

при така заложените параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности в края на всеки от периодите и показват, че „Булгартрансгаз“ 

ЕАД ще притежава възможности да генерира достатъчно парични средства и ще 

разполага с необходимия паричен ресурс за изпълнение на поетите задълженията по 

договора за кредит, както и по финансовото обезпечение чрез залог, като същевременно 

изпълнява лицензионните си задължения. 

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

енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника 

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

администрация, работната група предлага Комисията за енергийно и  водно регулиране 

да обсъди следните решения: 

1.Да приеме настоящия доклад; 
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2.Да даде разрешение на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи исканите сделки. 

А. Иванова прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД, 

банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на 

гаранция, който включва и условия за предоставяне на финансово обезпечение под 

формата на залог върху парични вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД, 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката 
 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД, 

банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на 

гаранция, който включва и условия за предоставяне на финансово обезпечение под 

формата на залог върху парични вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД, 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. 

 

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

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

Харитонова, Димитър Кочков. 

 

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

Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятиe, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД; 

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Компания за енергетика и 

развитие“ ООД Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на 
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електрическа енергия № 2 от 08.09.2021 г. съгласно представения проект с писмо с вх. 

№ Е-ЗЛР-Р-88 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г.  
 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД; 

2. Разрешава на „Риал Стейтс“ ЕООД да сключи с „Токи Пауър“ АД 

Допълнително споразумение към Договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия № 3 от 15.09.2021 г.  съгласно представения проект с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-

103 от 03.12.2021 г. към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г.  
 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Хелиос Пауер“ АД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г. 
 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Фонд за дялово инвестиране - 

Растеж“ АД договор за заем съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г. 
 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г., 

подадено от „Елнова“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие; 

2. Разрешава на „Елнова“ ЕАД да сключи с „Ресурс Фонд“ ООД договор за заем 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г. 

 

По т.6. както следва: 

Приема доклад на работната група относно комплексна планова проверка на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ”. 

 

По т.7. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е- ДК – 20 от 11.01.2022 г. относно заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:25 ч.; 
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3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Екос 17“ ООД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД; 

2. Разрешава на „Булгартрансгаз“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД, 

банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на 

гаранция, който включва и условия за предоставяне на финансово обезпечение под 

формата на залог върху парични вземания в полза на „УниКредит Булбанк“ АД, 

съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № E-Дк-15 от 10.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-376 от 

14.01.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-88 от 08.09.2021 г. за издаване на разрешение 

за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността 

на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятиe, подадено от 

„Риал Стейтс“ ЕООД; 

2. Доклад с вх. № E-Дк-14 от 10.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-377 от 

14.01.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-103 от 29.09.2021 г. за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, 

подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-18 от 11.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-378 от 

14.01.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-108 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ 

ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-19 от 11.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-379 от 

14.01.2022 г. - Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-109 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ 

ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-17 от 11.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-380 от 

14.01.2022 г. - Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-110 от 07.10.2021 г., подадено от „Елнова“ 

ЕАД с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие; 

6. Доклад с вх. № E-Дк-16 от 11.01.2022 г. - комплексна планова проверка на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ”; 

7. Доклад с вх. № Е- ДК – 20 от 11.01.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 

26.11.2022 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“; 



 

 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 58 от 58 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

8. Доклад с вх. № Е-ДК- 22 от 13.01.2022 г. и Решение на КЕВР № Р-381 от 

14.01.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-1 от 07.01.2022 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 Г. Златев 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

 

  

 

 
Протоколирали: 

  

 А. Фикова - главен експерт 

 

И. Зашева – главен експерт 


