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П Р О Т О К О Л 
 

№ 233 

 
София, 02.09.2022 година 

 

Днес, 02.09.2022 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя на Комисията доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и Юлиян Митев – за главен 

секретар, съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г. (без право на глас). 

  

На заседанието присъстваха М. Димитров – и.д. директор на дирекция 

„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. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана 

Станкова, Хриси Йорданова, Людмила Ненова, Александра Димитрова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1842 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на 

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

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана 

Станкова, Людмила Ненова, Любослава Джоргова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1843 от 30.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими 

от „ПАУЪРОН“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела 

Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 
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4. Доклад с вх. № Е-Дк-1844 от 30.08.2022 г. относно прекратяване на 

производството по установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ЛОНИКО“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Теодора Бельова 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД 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-1077 от 30.06.2022 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-1050 от 

06.07.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“ от НЛДЕ от 

Максим Димов и Савас Агапио, в качеството им на членове на Съвета на директорите 

на дружеството; одитиран годишен финансов отчет на „Болкан Ютилитис“ АД за 2021 

г.; прогнозни цени и количества за покупка и продажба на природен газ за периода на 

бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ, както и да посочи дали в 

представените информация и документи, част от административната преписка, се 

съдържа търговска тайна и ако се съдържа такава – да посочи съответните 

информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по 

какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на 

дружеството или на негов служител. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 13.07.2022 г. заявителят е посочил, че с 

Решение на Общото събрание на „Болкан Ютилитис“ АД от 06.07.2022 г. е извършена 

промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. В тази връзка са 

представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“ от НЛДЕ от членовете на 

управителния орган на „Болкан Ютилитис“ АД. Представени са годишeн финансов 

отчет на дружеството за 2021 г., прогнозни цени и количества за покупка и продажба на 

природен газ за периода на бизнес плана по години. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 18.07.2022 г. е представено извлечение от 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, което удостоверява извършените 

промени в състава на Съвета на директорите. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 

20.07.2022 г. заявителят е посочил, че предоставените от него информация и 

документи, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката се установи следното: 

I. „Болкан Ютилитис“ АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1050 от 

27.06.2022 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 
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еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от 

ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху 

енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение 

на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е 

открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; 

което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на 

лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да 

направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представенaта справка за актуално състояние от Търговския 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по 

вписванията от 24.06.2022 г., „Болкан Ютилитис“ АД e акционерно дружество с ЕИК 

124607604, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1407, област София (столица), община 

Столична, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап. оф. 3. Дружеството е 

регистрирано през 2005 г. 

„Болкан Ютилитис“ АД има следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, 

строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката. 

Капиталът на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 

50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции, всяка от които с номинална 

стойност 1 (един) лев. Капиталът е изцяло внесен. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Капиталът на дружеството е собственост на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ 

(51% от капитала) и „Либра ТС“ ООД (49% от капитала). Едноличен собственик на 

капитала на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс е Мария Катсикиду, гражданин на Р 

Кипър. Собственици на капитала на „Либра ТС“ ООД са Свилен Тонев Баев и Ина 

Тонева Баева-Райкова, граждани на Р България. В тази връзка са представени следните 

документи: актуално състояние на „Болкан Ютилитис“ АД; актуално състояние на 

„Либра ТС“ ООД; актуално състояние на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ – 

дружество, учредено съгласно законите на Република Кипър. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Болкан 

Ютилитис“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

„Болкан Ютилитис“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Тони 

Стефанов Баев, Деян Стефанов Баев и Савас Агапио. Съгласно Договор за възлагане на 

управление от 01.07.2018 г. дружеството се управлява и представлява от Тони 

Стефанов Баев – изпълнителен директор. 

Видно от горното, „Болкан Ютилитис“ АД 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, членовете на Съвета на директорите на 
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дружеството 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. Изпълнителният директор на дружеството, в качеството си на негов 

представител, е представил декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както 

и декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата 

дейност. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В 

съответствие с изискванията на НЛДЕ „Болкан Ютилитис“ АД е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Дружеството посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране 

на инвестиционните му намерения и цели, заложени в бизнес плана, както и с оглед 

необходимостта от време за утвърждаване на заявителя в конкурентна среда като 

надежден и сигурен партньор в конкурентната среда, налагаща плавно навлизане на 

пазара. 

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. 

„Болкан Ютилитис“ АД предвижда да извършва дейността „търговия с природен 

газ“ от офис, находящ се в гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ № 103, ет. 1, съгласно 

сключен договор за наем от 29.11.2016 г. между „Севекс инженеринг“ ЕООД и „М-Ай 

Ти Ес“ООД, и договор за съвместно използване на материални ресурси от 01.03.2022 г., 

сключен между „Ем Ай Ти Ес“ ООД и „Болкан Ютилитис“ АД, за срок от 5 години, 

съгласно който се предоставя на „Болкан Ютилитис“АД следните материални ресурси: 

офис помещения (работни помещения и заседателна зала) в офис, находящ се на адрес: 

гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет. 1, офис 3; офис 

мебели за 5 работни места; телефонни линии: 02/9801059 и 02/9813681; лазерно 

мултифункционално устройство 3 в 1 Brother DCP-L2552 DN.; цветно 

мултифункционално устройство Brother DCP - T300; компютри - 2 бр. кутия за 

компютър - Dell OptiPlex 3040M, CPU: Intel Core i3-6100T 3.20GHz, RAM: 8192MB 

DDR3, SSD: 256GB, Windows 10 Home лицензиран; монитори: 2 бр. Philips MWS1190T; 

клавиатура и мишка Logitech Combo - 2 бр.; преносим компютър MacBook Pro (13-inch, 

2019), Processor - 2,4 GHz Quad-Core Intel Core i5, Memory - 8GB 2133 Mhz LPDDR3; 

достъп до сървър, обслужван от дружеството „Небосистемс” ЕООД - сървър Supermicro 

с хардуерни характеристики: CPU - Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz RAM - 

16 GB Storage: MAIL - RAID 1 (2 x 480 GB SAMSUNG MZ7LM480HMHQ-00005), 

CLOUD - RAID 1 (2 x 2000 GB ST2000NM0033-9ZM175) (сървъра е колокиран в Дейта 

Център, в RACK на Небосистемс ЕООД на адрес гр. София, ул. Овче Поле 122) и 

притежавани права върху софтуерните продукти Microsoft Windows 10 Home и 

Microsoft Office&Business. 

„Болкан Ютилитис“ АД има достъп до интернет и електронна поща 

office@balkan-utilities.com, съгласно сключен договор от 01.03.2022 г. с „Ем Ай Ти Ес“ 
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ООД за осигуряване на комуникационни възможности. В тази връзка са представени 

сключени договори за предоставяне на интернет услуги от „Ем Ай Ти Ес“ ООД с „А1 

България“ ЕАД от 14.12.2020 г. и „Онлайн директ“ ЕООД от 04.01.2017 г. 

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е 

представил писмо с изх. № ГХБ 747 от 21.06.2022 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в 

което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят 

на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport 

Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна 

памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за 

осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на 

информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на 

обмен на данни между „Болкан Ютилитис“ АД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото 

се допълва, че в случай, че „Болкан Ютилитис“ АД желае да получи права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната 

платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб 

Балкан“ЕАД, след успешно преминаване на процедура по членство. 

Заявителят е приложил рамково споразумение за сътрудничество със „Синтез 

Грийн Енерджи Сайпръс“ (собственик на 51% от капитала на дружеството и 

притежател на лицензия за търговия с природен газ от Регулаторния орган за 

енергетика в Гърция /РАЕ/) в следните области и региони: доставка на природен газ за 

България; доставка на газ на крайни клиенти; сключване на договори за доставка на 

втечнен природен газ в терминала Revithoussa в Гърция и доставки за България; 

доставки на природен газ от Азербайджан, Туркменистан и Турция по TAP, TANAP, 

ICGB AD, гръцко-северно-македонската газова връзка и др. 

„Болкан Ютилитис“ АД е представило копия на сключени с оператора на 

газопреносната система договори, а именно: Договор № 5433 от 21.06.2022 г. за достъп 

и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор 

№ 5434 от 21.06.2022 г.  за покупка и продажба на природен газ за балансиране и 

Договор № 5435 от 21.06.2022 г. за ползване на виртуална търговска точка.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Болкан Ютилитис“ 

АД 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“ 

„Болкан Ютилитис“ АД e представило: схема и описание на управленската и 

организационна структура; договор за възлагане на управление на дружеството, 

съгласно който дружеството се управлява и представлява от Тони Баев – изпълнителен 

директор; данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал 

(автобиографии и копия на дипломи за завършено образование); доказателства за 

наличие на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността „търговия с 

природен газ“ - автобиографии и копия на дипломи за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на лицата, изпълняващи функции, свързани с 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ; договори за консултантски 

услуги (два броя) с лицата, пряко ангажирани с дейността „търговия с природен газ“. 

Управленската и организационна структура на „Болкан Ютилитис“ АД включва: 

управител; финансов директор, търговски директор и съответните структурни звена, 

както следва: звено „Стратегии и корпоративно развитие“; юридически отдел; звено 

„Кадри и административно-стопански отдел“; звено „Търговия с природен газ на едро“; 

звено „Доставка на природен газ до крайни клиенти“; звено „Внос, износ, транзит на 

природен газ“; звено „Оценка и контрол на риска“; отдел „Счетоводство“. Служителите 

в изброените структурни звена ще бъдат назначени след получаване на лицензия за 
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осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ от дружеството. Първоначално 

дейността ще се осъществява от изпълнителния директор, членовете на Съвета на 

директорите и двама консултанти, съгласно сключени с тях договори за консултантски 

услуги.  

Видно от представената информация ръководният персонал има професионален 

опит в сферата на енергетиката.  

От представените информация и документи е видно, че лицата, ангажирани с 

дейността „търговия с природен газ“ притежават квалификация и опит в извършване на 

дейността. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Болкан Ютилитис“ 

АД 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“ 

„Болкан Ютилитис“ АД посочва, че е микропредприятие съгласно чл. 19, ал. 2 от 

Закона за счетоводството и съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон, годишният финансов 

отчет може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за 

приходите и разходите, които съдържат най-малко информация, изискуема по т. 16.24 и 

20.4 от СС1 – Представяне на финансови отчети. От представените годишни финансови 

отчети на „Болкан Ютилитис“ АД за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството 

отчита за периода, както следва: загуба от 192 хил. лв. за 2019 г., печалба от 232 хил. 

лв. 2020 г. и загуба от 66 хил. лв. за 2021 г. Общите приходи намаляват от 249 хил. лв. 

за 2019 г. до 105 хил. лв. за 2021 г. Общите разходи на дружеството намаляват от 441 

хил. лв. за 2019 г. до 171 хил. лв. за 2021 г.  

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 730 хил. лв. за 2019 г. 

на 825 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите активи се увеличават от 531 хил. лв. за 2019 г. до 

565 хил. лв. за 2021 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от 199 хил. лв. за 

2019 г. на 260 хил. лв. за 2021 г. Записаният капитал запазва стойността си за периода 

от 2019 г. до 2021 г. в размер на 50 хил. лв. Собственият капитал на дружеството се 

изменя от -166 хил. лв. за 2019 г на -3 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите пасиви се изменят 

от 991 хил. лв. за 2019 г. на 796 хил. лв. за 2021 г. За 2019 г. текущи пасиви не са 

отчетени, а за 2021 г. са 32 хил. лв. 

От представените паричните потоци за 2020 г. и 2021 г. е видно, че паричните 

наличности в края на 2021 г. са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Болкан Ютилитис“ АД за периода 2019 – 2021 г.: Коефициентът на обща 

ликвидност се увеличава от 7,04 за 2020 г. на 8,13 за 2021 г., което означава, че 

дружеството е разполагало със свободни оборотни средства за погасяване на текущите 

си задължения. Коефициентът на финансова автономност е с отрицателна стойност в 

началото и края на периода, което означава, че дружеството е имало затруднения да 

покрива задълженията си със собствени средства.  

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, ще са собствени средства, В тази връзка, е представена банкова 

референция от „УниКредит Булбанк“ АД, в която е видно, че финансовият ресурс на 

„Болкан Ютилитис“ АД към 21.06.2022 г. е в размер на 225 488,91 лв. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Болкан Ютилитис“ 

АД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. 

II. Бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 – 2026 г. 

„Болкан Ютилитис“ АД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2022 – 2026 г. 

Заявителят планира, освен на свободния пазар, да доставя природен газ и на 

електроцентрала „Те-то“ в Скопие, собственост на свързана фирма на основния 

акционер на „Болкан Ютилитис“ АД, „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“. 

Електроцентралата е с инсталирана мощност от 250 MWh и комбиниран цикъл с 

потребление на около 300 млн. м3 природен газ годишно. Дружеството предвижда 

продажби на допълнителни количества на крайни потребители, търговци и 

транзитиране на природен газ за нуждите на свързана фирма в Молдова. 

В бизнес плана „Болкан Ютилитис“ АД е представило SWОT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните опасности за дейността си. 

„Болкан Ютилитис“ АД планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат от 952 000 MWh през 2022 г. на 2 857 142 MWh през 2026 г. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 

 
Таблица № 1  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни количества 

покупко-продажби на 

природен газ, MWh 

952 000 1 714 285 1 904 761 2 380 953 2 857 142 

Прогнозни средни цени за 

покупка на природен газ, 

лв./MWh 

147,00 131,18 82,00 82,00 82,00 

Прогнозни средни цени за 

продажби на природен газ, 

лв./MWh 

173,00 148,00 98,80 98,80 98,80 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Болкан Ютилитис“ АД 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: 22 739 хил. лв. за 2022 г.; 25 798 хил. лв. за 2023 г.; 28 658 хил. лв. за 2024 г.; 

35 842 хил. лв. за 2025 г. и 43 041 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 164 696 хил. лв. за 2022 г. до 282 285 хил. лв. 

през 2026 г. Общите разходи се увеличават от 139 430 хил. лв. за 2022 г. до 234 462 хил. 

лв. за 2026 г. Общо активите се предвижда да се увеличат от 23 230 хил. лв. за 2022 г. 

до 157 069 хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от 73 хил. лв. за 2022 г. до 0 

лева за 2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от 23 157 хил. лв. за 

2022 г. на 157 069 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на паричните средства 

и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от 22 789 хил. лв. за 2022 г. на 156 128 хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от 441 хил. лв. за 

2022 г. на 941 хил. лв. за 2026 г. 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.) 164,696 253,714 188,190 235,238 282,285 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 139,430 225,050 156,348 195,413 234,462 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 25 266 28 664 31 842 39 825 47 823 

Финансов резултат (хил. лв.) 22 739 25 798 28 658 35 843 43 041 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 52,51 52,60 83,07 121,18 166,92 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
51,68 51,63 82,09 120,18 165,92 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на обща ликвидност от 52,51 през 2022 г. се увеличава на 166,92 

през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства 

се увеличава от 51,68 за 2022 г. на 165,92 през 2026 г. Това е показател, че дружеството 

няма да има затруднения да покрива със собствени средства задълженията си. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Болкан Ютилитис“ АД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Болкан Ютилитис“ АД е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. С оглед гарантиране на 

защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги 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 

„Болкан Ютилитис“ АД 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„Болкан Ютилитис” АД и Клиентите на дружеството, свързани с продажбата на 

природен газ по свободно договорени цени, като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ; 

2. прилагането на Правилата за търговия с природен газ и предоставяните услуги 

от дружеството; 

3. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

4. предхождаща сключването на договора информация относно предлаганите 

услуги, цена и качество на природния газ, начини и срокове на плащане; 

5. 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 

„Болкан Ютилитис” АД, с ЕИК 124607604, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Джеймс Баучер” № 103, ет. 1, оф. 3, притежаващо лицензия............../......... 

г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за 

срок от …. години. 
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(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за 

енергетиката, сключил договор за покупка на природен газ с дружеството по свободно 

договорени цени. 

(4) „Болкан Ютилитис” АД, в качеството му на търговец на природен газ, 

сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на Клиенти 

въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за 

енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, 

обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(5) При обслужването на Клиентите си, дружеството спазва следните 

принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. гарантирана комуникация; 

3. съобразяване с желанията на клиента; 

4. осигурена информираност на клиента; 

5. високо качество на обслужването ; 

6. конфиденциалност. 

Раздел втори „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен 

газ“ 

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността „търговия с природен газ“ в 

съответствие с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално (но не 

само) на ЗЕ, ПТПГ и Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или 

газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен 

газ, обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г. 

(2) Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и 

бланки във връзка с работата с Клиентите. 

Чл. 3. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени 

договори с Клиентите. Индивидуалните договори се придружават от екземпляр  

правилата за търговия с природен газ. 

(2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори се 

правят само с изричното съгласие между Дружеството и Клиента. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, с потребители на енергийни 

услуги, за покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко 

посоченото в чл. 38а от ЗЕ. 

Чл. 5. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат следните реквизити: 

1. предмет на договора, права и задължения на страните по него; 

2. ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ; 

3. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора; 

4. условия за едностранно прекратяване на договора от страна на клиента без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

5. условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на 

доставките в случай на неизпълнение на задължения по договорите за доставка. 

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови клиенти съдържат и: 

1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално 

дневно количество; 

2. период от време и условия за доставка на количества природен газ със 

съответните качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и 

измерване на природния газ; 

3. финансови гаранции от страна на клиента, гарантиращи изпълнението на 

задълженията му по договора за доставка; 

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. Покупко-продажба на природен газ; 
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2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен 

газ и достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа. 

Чл. 6. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с Клиентите. 

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. 

Чл. 8. 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 „Обмен на информация с потребителите. Център за работа с 

потребители на енергийни услуги.“ 

Чл. 9. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти. 

(2) Дружеството поддържа център за работа с Клиенти,  

(3) Специализираното звено за работа с Клиенти и центърът за работа с клиенти 

се намират на адрес: София, бул. „Джеймс Баучер“ № 103.  

(4) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация 

относно работата си с Клиентите, включително адрес, телефон, факс и електронен 

адрес за контакти от страна на Клиентите. 

Чл. 10. Дружеството е администратор на лични данни в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона 

за защита на личните данни. Дружеството и Клиентите спазват правилата за 

конфиденциалност и неразкриване на трети страни на чувствителна търговска 

информация без писменото съгласие на другата страна. 

Чл. 11. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ 

или друг договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация: 

1. обща информация: фирма на потребителя; седалище и адрес; лице (лица) за 

контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с Клиента; идентификационен 

код по ЕИК; данни относно банковата сметка; 

2. информация относно потреблението на природен газ: количества природен газ 

(в МВтч), консумирани от Клиента за последните 3 пълни календарни месеца; 

техническа информация относно обектите на Клиента; 

3. друга информация, поискана от Дружеството, която е необходима с оглед 

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно 

договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ; 

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния 

оператор на газопреносна/ газоразпределителна мрежа. 

(2) Клиентите са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

данните по ал. 1 в четиринадесет дневен срок от нейното настъпване, както и да 

представят на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната 

промяна. След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, 

Клиентът своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за 

известяване на сделките, съгласно ПТПГ. 

Чл. 12. 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. 

Чл. 13. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, 

регламентиращи сключваните от него сделки на всеки, който поиска това, и ги 
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публикува на интернет страницата си. 

(2) Дружеството своевременно уведомява Клиента за настъпили промени в 

регулаторната рамка. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на 

спорове“ 

Чл. 14. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на 

жалбите на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР). 

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:  

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 15. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и 

предложения, да проследяват движението им и да бъдат информирани за техния 

резултат. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в 

писмен вид на посочените в чл. 9, ал. 3 и ал. 4 адрес, факс и/или електронен адрес. 

(3) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 

14, ал. 2. 

(4) Клиентите имат право да подават сигнали, свързани с безопасността на 

доставката на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството. 

Дружеството е длъжно да регистрира подадените сигнали в регистъра по чл. 14, ал. 2. 

(5) Дружеството има право да остави без движение жалби, молби, сигнали и 

предложения, ако са подадени анонимно. Ако те са подадени от различно от 

представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен 

негов представител, Дружеството писмено указва това на подателя. 

Чл. 16. (1) Подаваните от Клиенти жалби, молби, сигнали или предложения 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя (за юридически лица - ЕИК или 

БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт 

във връзка с конкретния случай, визиран в жалбата, молбата, сигнала или 

предложението; 

3.да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, 

ако подателят разполага с такива. 

5. жалбата, молбата, сигнала или предложението да са подписани от подателя 

или негов упълномощен представител. 

(2) В случай, че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, 

сигнала или предложението е с поверителен характер, подателят следва изрично да 

посочи това обстоятелство. Дружеството е длъжно да запази конфиденциалността на 

тази информация, освен ако държавен орган не я поиска във връзка с дейността си. 

Чл. 17. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата 

от значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, молбите, сигналите и 

предложенията на Клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или по електронен път. 

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в 

регистъра по чл. 5, ал. 3. 

(3) По жалби, свързани с неточно измерване или с безопасността на доставката 

на природен газ, Дружеството е длъжно да отговори в срок от 3 работни дни, съответно 

да  предприеме мерки в същия срок. 

(4) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-
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дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което 

Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 18. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по 

чл. 17, 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. 19. (1) Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от него 

адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция. 

(2) В случай, че Клиентът не е посочил адрес за кореспонденция или същият е 

невалиден, отговорът на Дружеството се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до 

адреса/седалището или електронния адрес за кореспонденция на Клиента, посочени в 

договора с Дружеството. 

(3) Жалби, подадени по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен 

ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и 

обстоятелства. Жалби, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като писмено му 

се съобщават основанията за това. 

(4) В случай, че Клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той 

има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в 7 (три) дневен срок. 

Чл. 20. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и 

предложения срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да 

предоставя информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента. 

Чл. 21. Дружеството използва всички допустими от закона способи за 

разрешаване на спорове, включително: 

1. провежда преговори, в които се стреми изчерпателно да изложи пред Клиента 

своите мотиви за предприети действия, както и да даде всички необходими разяснения, 

свързани със спецификите на осъществяваната от дружеството лицензионна дейност с 

оглед избягване на един бъдещ спор; 

2. участва в инициирани от него или Клиента пред КЕВР производства по 

доброволно уреждане на спорове с Клиенти по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г. 

Чл. 22. В случаите когато Дружеството и Клиентът не могат да решат спора по 

реда на чл. 21, Клиентът или Дружеството могат да отнесат спора за решаване пред 

компетентния съд. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с 

природен газ“ и са одобрени от КЕВР с решението за издаване на лицензията. 

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, 

които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Болкан Ютилитис“ АД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 20.07.2022 г. заявителят е посочил, че 

предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, 

не съдържат търговска тайна. 
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Въз основа на гореизложеното при публикуването на доклада и решението на 

КЕВР не следва да бъде заличена информация.  

 

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е постъпило заявление от „Болкан 

Ютилитис“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ на основание Закона за енергетиката и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Въз основа на представените данни в 

заявлението, работната група е установила следното: 

„Болкан Ютилитис“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, Район Лозенец, бул. 

„Джеймс Баучер“. Капиталът на дружеството е в размер 50 000 лева. Собственост на 

капитала е „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ (51% от капитала) и „Либра ТС“ ООД 

(49% от капитала). Едноличен собственик на капитала на „Синтез Грийн Енерджи 

Сайпръс е Мария Катсикиду, гражданин на Р Кипър. Собственици на капитала на 

„Либра ТС“ ООД са Свилен Тонев Баев и Ина Тонева Баева-Райкова, граждани на Р 

България. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, а изпълнителен 

директор на „Болкан Ютилитис“ АД е Тони Стефанов Баев. Дружеството е поискало 

срокът на лицензията да бъде 10 години, който е обоснован от дружеството. „Болкан 

Ютилитис“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Дружеството притежава и 

човешки ресурси, организационна структура и финансови възможности за 

осъществяване на дейността. „Болкан Ютилитис“ АД е представило бизнес план за 

периода 2022 – 2026 г., който съдържа прогнозни цени и количества за покупко-

продажба на природен газ и прогнозни годишни финансови отчети. Параметрите, 

заложени от дружеството в бизнес плана ще осигурят необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Представен е проект на 

правила за работа с потребители на енергийни услуги, който включва разпоредби 

относно търговията с природен газ и договори за продажба на природен газ, обмен на 

информация с потребителите, реда и сроковете за подаване и разглеждане на  жалби, 

сигнали и молби. Също и разрешаването на спорове. „Болкан Ютилитис“ АД е 

посочило, че предоставената от него информация и документи, част от 

административната преписка, не съдържат търговска тайна. Въз основа на 

гореизложеното при публикуването на доклада и решението на КЕВР не следва да бъде 

заличена информация. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, 

ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие. 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Болкан Ютилитис“ АД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов попита за поредния номер на това заявление за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с природен газ“, тъй като процедурите са започнали от 

01.10.2021 г. Колко лицензии е издала Комисията и за по-малко от една година 

Р. Тахир отговори, че броят на лицензираните дружества е 59, като се работи по 
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още десетина преписки, т.е. те са в процедура по издаване.  

И. Н. Иванов каза, че това е предостатъчно, за да има един нормален пазар на 

природен газ, ако всички дружества са активни, а не само да са получили лицензия за 

бъдеща дейност. И. Н. Иванов насрочи откритото заседание по т. 2 за 08.09.2022 г. от 

10:00 часа. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 

21, ал. 1, т. 5 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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г. относно заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за издаване на 

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 08.09.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „Болкан Ютилитис“ АД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК- 1842 от 29.08.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1063 от 07.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 
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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-1033 от 

13.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е изискано да представи информация за 

налични обезпечения, предоставени в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договор за 

достъп и пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД № 5392 от 19.05.2022 г. и Договор за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране № 5393 от 19.05.2022 г., сключени между „Екометан Враца“ ЕООД и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, както и да посочи дали в представените информация и 

документи, част от административната преписка, се съдържа търговска тайна и ако се 

съдържа такава – да посочи съответните информация/документи или тази част от тях, в 

която се съдържа, като обоснове по какъв начин разкриването на информацията би 

могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 от 21.06.2022 г. заявителят посочва, че към 

настоящия момент не са налични обезпечения по сключените с „Булгартрансгаз“ ЕАД 

Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносни мрежи и Договор за 

покупко-продажба на природен газ за балансиране. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 

отбелязва, че ще предприеме действия за извършване на парични преводи за гаранции 

по договорите, сключени с газопреносния оператор, незабавно при настъпване на 

обстоятелствата, които ги изискват, а именно при възникване на необходимост от 

ползване на услугите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и съответните капацитетни продукти. С 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 от 25.07.2022 г. дружеството е посочило документите и 

материалите, съдържащи търговска тайна. 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката се установи следното: 

I. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е подало заявление с вх. E-ЗЛР-Л-1033 от 

02.06.2022 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 

10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този 

закон. Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с 

еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава-членка на 

Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от 

ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за наличие на вещни права върху 

енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение 

на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е 

открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; 

което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на 

лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да 

направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220505105929 от 05.05.2022 г. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД e еднолично дружество 

с ограничена отговорност с ЕИК 106581264, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Област Враца, 

Община Враца, гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Иванка Ботева“ № 1. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на 

стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, 

продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, хранителни стоки, сладкарски и 

захарни изделия, ресторантьорска дейност, комисионна, спедиционна и складова 

дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, 

туристическа, рекламна и информационна дейност – внос и износ, както и всички други 
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дейности и услуги, които не са забранени изрично със закон или друг нормативен акт. 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер 105 000 (сто и пет 

хиляди) лева, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които е на стойност 1050 (хиляда 

и петдесет) лева.  

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220505105929 от 05.05.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е 

Малин Христов Езекиев, гражданин на Р България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството в 

качеството си на управител. 

Видно от горното, „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД e търговец по смисъла на 

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е 

лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят 

на дружеството е представил декларация за истинността на заявените обстоятелства и 

на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, 

както и декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата 

дейност. В допълнение е представено Удостоверение с изх. № 20220511092334 от 

11.05.2022 г. от Агенция по вписванията за липса на текущо производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години. В 

съответствие с изискванията на НЛДЕ „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е поискало да му 

бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните 

аргументи: 

Дружеството посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране 

на неговата програма за развитие и изпълнение на дългосрочния му бизнес план за 

търговия с природен газ в България и съседните й държави, съгласно който основната 

цел е утвърждаване на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД като значим търговец на пазара 

на природен газ в България и региона, като осигури необходимите материални, 

технически, технологични, човешки и финансови ресурси за извършване на 

лицензионната дейност. Заявителят посочва, че десетгодишният срок на лицензията ще 

му даде възможност да развива дейността си в посока придобиване на необходимия 

опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както и да 

утвърди в бъдеще позициите си на либерализирания пазар на природен газ. 
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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. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от офис, намиращ се в поземлен имот № 12259.691.6. в землището на 

град Враца, община Враца, област Враца, който е собственост на дружеството. В тази 

връзка е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, 

том VIII, рег. № 9818, н. дело № 751 от 2005 г. 

За изпълнение на дейността „търговия с природен газ“, дружеството е осигурило 

компютърни конфигурации за всеки от служителите - компютри и периферни 

устройства със съответните лицензирани софтуерни продукти. Дружеството използва 

антивирусна програма за защита, а офисът е оборудван с лазерни монохромни 

мултифункционални устройства и лазерен цветен принтер. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е посочило, че разполага с комуникационна 

вътрешна интранет мрежа и мрежово оборудване. Интранет свързаността в офиса на 

дружеството е изградена така, че на всяко работно място да има минимум 1 ethernet 

порт за свързване към локалната мрежа и безжично покритие, осигурено от безжична 

точка за достъп. Рутерът е настроен с две интернет връзки, с цел при отпадане на 

основната връзка да се преминава към резервната, без допълнителни действия от 

персонала. Заявителят ползва услуга по предоставяне на фиксиран интернет. В тази 

връзка, „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е представило копие от (…) към Договор № (…) 

г., сключен с оператора на телекомуникационна мрежа (…), като е предвидено, че 

посочените в Приложението услуги продължават за неопределен срок.  

Заявителят е обезпечил осъществяването на дейността си и чрез интернет 

страница на дружеството, а именно: http://ekometan.com/, която спомага за 

информираността на клиентите и контрагентите на дружеството, както и на 

потенциалните нови потребители и партньори. 

Дружеството е представило копия на сключени с оператора на газопреносната 

система договори, а именно: Договор № (…) от (…) г. за достъп и пренос на природен 

газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № (…) от (…) г. за 

покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № (…) от (…) г. за 

ползване на виртуална търговска точка. 

Заявителят е представил писмо с изх. № 29 от 11.05.2022 г. на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД е осигурило всички технически изисквания, необходими за 

осъществяване на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на 

организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД e представило: данни за управленската и 

организационна структура; копие на учредителен акт на дружеството; данни за 

образованието и квалификацията на управителя и ръководния персонал 

(автобиографии, копия на дипломи и сертификати); данни за числеността и 

квалификацията на персонала, включително на персонала зает в упражняване на 
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лицензионната дейност (Справка за актуално състояние на действащите трудови 

договори към 23.05.2022 г., издадена от Национална агенция за приходите); договор за 

извършване на счетоводна дейност от (…)г. 

Видно от представената информация и документи управителят притежава опит в 

търговията с компресиран природен газ и горива, опит в управлението и 

администрирането на дейности и структури, свързани с доставката на природен газ, 

опит в реализирането и управлението на инвестиционни проекти, опит в подбора на 

персонал, както и познаване на националното и европейско законодателство в областта 

на енергетиката и по-конкретно в сектор „природен газ“. 

Основните структурни звена на дружеството, които ще бъдат заети с дейността 

„търговия с природен газ“ са „Търговия и транспорт“ и „Финанси“. Заявителят посочва, 

че след получаване на лицензията ще бъдат допълнени задълженията и отговорностите 

на ръководителите и служителите в дружеството. Лицата, заети с упражняване на 

лицензионната дейност, ще бъдат квалифицирани експерти, с необходимите 

образование и опит, което ще осигури ефективна дейност на дружеството. 

Видно от представената информация и документи, пряко ангажирани с 

търговията с природен газ са управителят, ръководителят на звено „Търговия и 

транспорт“ и експерт от звено „Финанси“, съгласно сключени трудови договори. От 

представените документи е видно, че притежават квалификация и опит в извършване 

на дейността „търговия с природен газ“ и познават пазара на природен газ. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е основано през 2003 г. Дружеството посочва, че 

е едно от първите, занимаващи се с компресиран природен газ в България. Разполага с 

развита инфраструктура и собствена база, свързана с преноса и доставката на горива, в 

това число и природен газ. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД отбелязва, че увеличава 

количествата продажби на природен газ, като сключва договори със стопански 

потребители, преоборудвали горивните си и производствените инсталации за работа с 

природен газ. Дружеството посочва, че към момента има клиенти в северозападна, 

централна, южна и западна България, в т.ч. производствени предприятия, 

фармацевтични заводи, металургични комбинати, млеко-преработвателни предприятия, 

хлебопекарни, винпроми, тютюносушилни, хранителни фабрики, болници, училища, 

детски градини, хотели, жилищни кооперации, частни къщи и други. В тази връзка 

заявителят е представил удостоверения и референции.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството отчита за периода, както следва: 

печалба от 859 хил. лв. за 2019 г., печалба от 1021 хил. лв. за 2020 г. и загуба в размер 

на 387 хил. лв. за 2021 г. Общите приходи на дружеството се увеличават от 16 507 хил. 

лв. през 2019 г. до 31 677 хил. лв. за 2021 г. Разходите на дружеството се увеличават от 

15 533 хил. лв. за 2019 г. до 32 064 хил. лв. за 2021 г.  

Общите активи на дружеството се увеличават от 10 697 хил. лв. за 2019 г. до 16 

352 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите активи се увеличават от 6750 хил.лв. за 2019 г. на 10 

334 хил.лв. за 2021 г. Текущите активи се увеличават от 3947 хил. лв. за 2019 г. на 6018 

хил. лв. за 2021 г. Записаният капитал е в размер на 105 хил. лв. за 2019 г. и остава с 

непроменена стойност до края на периода. Собственият капитал на дружеството се 

увеличава от 2597 хил. лв. за 2019 г. на 3231 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите пасиви се 

увеличават от 2287 хил. лв. за 2019 г. до 6225 хил. лв. за 2021 г. Текущите пасиви се 

увеличават от 5813 хил. лв. до 6959 хил. лв. за 2021 г.  

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 
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„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2019 – 2021 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

изменя от 0,38 за 2019 г. на 0,31 за 2021 г. Това показва, че дружеството може да е 

имало затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 0,68 за 2019 

г. на 0,86 за 2021 г., което означава, че дружеството може да е имало затруднения при 

погасяване на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът 

на финансова автономност за периода е 0,32 за 2019 г. и се изменя на 0,25 за 2020 г., 

което означава, че дружеството може да е имало затруднения да покрива задълженията 

си със собствени средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД посочва, че ще осъществява дейността „търговия 

с природен газ“ със собствен паричен ресурс. Дружеството разполага със свободни 

парични средства по сметки във финансови институции. От представено банково 

удостоверение № (…) от (…) г., издадено от (…), е видно, че към (…) г. дружеството 

разполага с (…). 

„Екометан Враца“ ЕООД е представило копие на Договор № (…).от (…) г. за 

доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно 

договорена цена с (…), към който има представена банкова гаранция № (…)от (…) г., 

издадена от (…)за финансово гарантиране на сключените сделки с природен газ по този 

договор в размер на (…).  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

II. Бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 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. 

Средните прогнозни покупни и продажни цени на природния газ, използвани 

при изготвяне на бизнес плана, пряко отразяват прогнозите за цените на европейските 

газови пазари. Прогнозната средна покупна цена на природния газ е на виртуална 

търговска точка на газопреносната мрежа, а средна прогнозна продажна цена на 

природния газ включва прогнозната покупна цена на природния газ и цена за услугата, 

извършена от дружеството, в т.ч. необходими за извършване на доставката разходи. 

Количествата природен газ, които ще бъдат търгувани от дружеството през периода на 

бизнес плана се предвижда да бъдат осигурени чрез пряко договаряне на дългосрочни 

договори и сключване на сделки на организиран борсов пазар на природен газ в 

България и Европа.  

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД предвижда сключване на договори за доставка на 

природен газ и създаване на клиентска база от крайни потребители. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 

 
           Таблица № 1  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общо покупко-продажби на природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 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 се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. 

за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговски и други вземания и на 

паричните средства и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 

г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличават от (…) хил. лв. 

за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 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: 

 
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.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът 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 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

се увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 г. Това показва, че дружеството няма 

да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се 

увеличава на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със 

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на 

привлечени средства, се изменя от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, 
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че дружеството няма да има затруднения за покриване със собствени средства на 

задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на 

база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е представило 

проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. Съгласно цитираната 

разпоредба правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, доставчиците и потребителите на енергийни услуги 

получават достъп до тях. Съгласно легалната дефиниция в ЗЕ потребител на енергийни 

услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за собствено ползване (краен 

клиент). Тези правила уреждат отношенията на дружеството само с крайни клиенти. 

Предвид изложеното и 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 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 

Раздел първи „Общи положения“  

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите уреждат отношенията 

между „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД като търговец на природен газ (Дружеството) и 

купувачите по договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно 

договорени цени (Клиенти), като определят:  

1. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения;  

2. обмена на информация с потребителите на енергийни услуги, включително 

формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на 

енергийни услуги получават достъп до тях. 

3. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите. 

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е: 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, ЕИК 106581264, със седалище и адрес на управление: 

гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ № 1, притежаващо Лицензия №……………. / 

……………….. за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за 

енергийно и водно регулиране за територията на Република България, срок от…… 

години.  

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за 

енергетиката, който е сключил договор за продажба на природен газ по свободно 

договорени цени с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД. 

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 стандарти на обслужване;  

5. конфиденциалност.  
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Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 

договорите“  

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ 

в съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в 

Република България и по-конкретно 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 сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори, освен когато 

страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Дружеството предоставя на всеки клиент, който поиска приложимите 

нормативни актове, регламентиращи сключваните от него сделки. 

(4) Договорите, сключвани от Дружеството, с потребители на енергийни услуги, 

за покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в 

чл. 38а от ЗЕ. 

Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с потребители 

на енергийни услуги“ 

Чл. 4. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

4. данни за собственото си потребление; 

5. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

6. информация за смяна на доставчика. 

Чл. 5. (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. 

Чл. 6. (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 е на адрес: гр. Враца, Оряховско шосе, 

местност „Брадичков лъг“, Газстанция за метан и бензиностанция. Работно време за 

работа с клиенти: от 10:00 часа до 16:00 часа. Контакти за връзка: електронен адрес 

info@ekometan.com и телефон +359882850676.  

Чл. 7. Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална 

информация, относно работата си с клиентите, включително адрес, телефон, факс и 

електронен адрес за контакти. 

Чл. 8. Дружеството обменя информация в писмен вид, включително електронен, 

с клиентите във връзка със сключването/изменението/допълнението и прекратяването 

на договори. 

Чл. 9. Дружеството своевременно уведомява клиентите си за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху тяхната дейност, във 

връзка с участието им на свободния пазар на природен газ. 

Раздел четвърти „Подаване на жалби, молби, сигнали и предложения от 

клиенти“  

Чл. 10. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават 

писмени жалби, молби, сигнали и предложения до Дружеството по въпроси, свързани с 

дейността на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните 

по тях.  
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(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите 

или за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с 

Дружеството.  

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси.  

Чл. 11. (1) Жалби, молби, сигнали и предложения могат да бъдат подадени 

лично или чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща.  

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:  

1. жалби, молби, сигнали и предложения на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал.1 жалби, молби, сигнали и предложения се регистрират в 

регистъра по ал. 2.  

Чл. 12. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения 

трябва да отговарят на следните изисквания:  

1. да са написани на български език;  

2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението;  

3. да е посочено в какво се състои искането;  

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, 

ако подателят разполага с такива;  

5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато жалбите, молбите, сигналите и предложенията не отговаря на 

изискванията, на подателя се дават съответни указания и разяснения.  

(3) Не се разглеждат анонимни жалби, молби, сигнали и предложения.  

Чл. 13. (1) Становище по жалби, молби, сигнали и предложения 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 или жалбата не бъде уважена, на подателя 

се посочват мотивите за това.  

Чл. 14. (1) Срокът за отговор на жалби, молби, сигнали и предложения на клиент 

е един месец от постъпването им.  

(2) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-

дълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което 

Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1.  

(4) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 

уведомява писмено за това.  

Чл. 15. 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, които не се разглеждат, се 

връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.  

Чл. 16. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да 

подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, 

което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 

(седем) дневен срок.  

Чл. 17. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и 
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предложения в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да 

предоставя информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента. 

Раздел пети „Други разпоредби“  

Чл. 18. 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 

движение на такива 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 № … от …… и са 

приложение и неразделна част от лицензия № ………….… за дейността „търговия с 

природен газ“.  

(2) 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. 

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 

ЕООД заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 от 25.07.2022 г. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е 

посочило, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен 

газ“ и приложенията към него, документите и материалите, съдържащи търговска 

тайна, са отбелязани чрез поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка, според 

заявителя, като търговска тайна следва да бъдат считани данните, касаещи страни, 

цени, срокове и условия по представените търговски договори, банкови удостоверения 

и гаранции. Дружеството посочва, че тези данни са поверителна за дружеството 

информация, тъй като търговските договори и банковите документи съдържат клаузи за 

конфиденциалност.  

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е посочило, че данните съдържащи се в бизнес 

плана на дружеството са поверителни, а именно: прогнозни количества природен газ, 

прогнозни продажни и покупни цени на природен газ, прогнозни разходи, приходи, 

инвестиции, печалба и коефициенти от прогнозните финансови отчети. Посочените 

данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието 

запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. 

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска 

тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети 

лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената информация.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Л. Ненова. Административното производство е образувано във връзка 

с подадено заявление от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на 

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

представените от дружеството документи, както и извършеното проучване по 

преписката, е установено следното: 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със 

седалище и адрес на управление гр. Враца. Видно от представените декларации, 

издаването на исканата лицензия не е в противоречие със Закона за енергетиката. 
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Капиталът на дружеството е в размер 105 000 лева.  

Относно структура на управление на дружеството: видно от представените 

удостоверения за актуално състояние, едноличен собственик на капитала на заявителя е 

Малин Христов Езекиев, гражданин на Р България, който управлява и представлява 

дружеството си в качеството на управител. Заявителят е поискал да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован.  

По отношение на технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността: представени са информация и документи, които доказват 

тяхното наличие. Представено е и писмо от „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД, с което се потвърждава наличието на права върху техническа 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ на платформата за търговия на 

заявителя. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че заявителят притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. Относно човешки ресурси и организационна структура са 

представени данни и документи, според които пряко ангажирани в търговията с 

природен газ са трима служители, съгласно сключени трудови договори. От 

представените документи е видно, че те притежават квалификация и опит за 

извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познават пазара на природен газ. 

Във връзка с гореизложеното, може да се приеме, че дружеството притежава човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността.  

По отношение на финансовите възможности и източници на финансиране: 

заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще осъществява 

лицензионната дейност са собствени средства. В подкрепа на това твърдение е 

представено банково удостоверение, издадено от (…), че дружеството разполага с (…). 

Представени са и копия на договори, сключени с оператора на газопреносната система 

за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

за покупка и продажба, за балансиране и за виртуална търговска точка. „Екометан 

Враца“ ЕООД е представило копие от договор за доставка на природен газ на изходен 

пункт на газопреносната система по свободно договорена цена с (…), към който има 

представена банкова гаранция в размер на (…) лева.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че заявителят притежава 

финансови възможности. Дружеството е представило и проект на Правила за работа с 

потребители, като е приложен бизнес план за периода 2022 – 2026 г., чието съдържание 

отговаря на изискванията на наредбата. Представен е и проект за Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, в който са направени изменения и допълнения, с 

оглед гарантиране интересите и защитата на потребителите на енергийни услуги, които 

предложения са изложени в доклада. С писмо до Комисията „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 

ЕООД е посочило, че като търговска тайна следва да бъдат считани данните, касаещи 

страни, цени, срокове, условия по представени търговски договори, банкови 

удостоверения и гаранции. Дружеството посочва, че тези данни са поверителна за 

дружеството информация, тъй като търговските договори и банковите документи 

съдържат клаузи за конфиденциалност. Посочено е, че данните, съдържащи се в бизнес 

плана на дружеството са поверителни, а именно: прогнозни количества, прогнозни 

продажни и покупни цени на природен газ, прогнозни разходи, приходи, инвестиции, 

печалба и коефициенти. Посочените данни представляват факти и информация, 

свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за 

което то е взело необходимите мерки. С оглед гореизложеното, искането за заличаване 

на търговска тайна е основателно, като при публикуването на доклада следва да бъде 

заличена посочената информация. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 

5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5 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 
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ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие. 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

А. Йорданов предложи освен приемането на доклада, проектът на решение да се 

допълни и с решение за заличаване на данните, посочени в мотивната част на доклада. 

И. Н. Иванов каза, че това би могло да стане в допълнение на т. 1: „Да приеме 

настоящия доклад и да определи…“. 

А. Йорданов допълни, че трябва да се запише: „и да вземе решение за заличаване 

на данните, посочени в мотивната част на доклада“. 

И. Н. Иванов се съгласи с предложеното от А. Йорданов, но каза, че то трябва да 

бъде към т.1, тъй като т. 2 се отнася до откритото заседание, което трябва да проведе 

Комисията. 

А. Йорданов поясни, че изречението трябва да завърши по следния начин: „по 

отношение на данните преди публикуване“, т.е. данните в доклада преди публикуване. 

И. Н. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 08.09.2022 г. от 10:10. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 

21, ал. 1, т. 5 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 ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1842 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, като защитената по 

закон търговска информация, посочена в мотивите на доклада, бъде заличена при 

публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране 
на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 08.09.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

по търговска регистрация „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, или други упълномощени от 

тях представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно 

участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени 

на интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1843 от 30.08.2022 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ПАУЪРОН“ ЕООД.  

 

„ПАУЪРОН” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за 

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

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

комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. 

бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Лицензиантите, 

които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на основание чл. 3, 

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

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно 

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

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

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на 

лицензията с изключение на календарната година, през която е издадена (чл. 3, ал. 6 от 

Тарифата); на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на 

съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата); като за неплатените в срок такси се 

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

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ПАУЪРОН” ЕООД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-1553 от 09.06.2022 г. от 

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

дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка за 

дължимите суми от „ПАУЪРОН” ЕООД с посочен размер на задълженията и датата, от 

която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ПАУЪРОН” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

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

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

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

ал. 2 от Тарифата). 

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

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 01.11.2021 г. се дължи законна 

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

ал. 2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на „ПАУЪРОН” ЕООД към КЕВР за 

издадената му Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността 

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

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

не са погасени.  
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Изказвания по т.3.: 

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

 

 Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, 

чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 

166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ПАУЪРОН” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) 

лева, представляващи: 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

➢ Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), както 

следва: 

➢ Върху 1 000,00 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.04.2021 г.; 

➢ Върху 1 000,00 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.), считано от 

01.12.2021 г. 

2. „ПАУЪРОН” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде 

поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 
 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1844 от 30.08.2022 г. относно 

прекратяване на производството по установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД. 

 

С решение по т. 20 от протокол № 215 от 16.08.2022 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД с размер на главницата от общо 

2 059,40 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 201,26 лева. Върху 

неплатената главница от 2 059,40 лева, считано от 01.07.2022 г., се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„ЛОНИКО“ ЕООД е уведомен с писмо изх. № Е-13-111-1003 от 19.08.2022 г. както и по 
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електронна поща loniko@abv.bg, като му е определен 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения по начислените суми и е поканен в същия срок да изпълни 

задълженията си доброволно. 

Своевременно на 12.08.2022 г. по банковата сметка на КЕВР се получи плащане 

от „ЛОНИКО“ ЕООД в размер на 2 285,26 лева. В резултат на полученото плащане 

върху неплатената в срок главница в размер на 2 059,40 лева е начислена лихва за 

просрочие в размер на 24,60 лева за периода от 01.07.2022 г. до 12.08.2022 г. 

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

дружеството напълно e погасило дължимите суми по откритата процедура за 

установяване на публично държавно вземане. 

Изказвания по т.4.: 

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

 

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

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

процесуален кодекс (ДОПК),  

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД. 

2. „ЛОНИКО“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят доц. д-р Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с пет гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков – за, Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в сектор Енергетика. 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 

08.09.2022 г. от 10:00 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „Болкан Ютилитис“ АД, или други упълномощени от тях представители 

на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на 

интернет страницата на КЕВР. 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1842 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, като защитената по закон търговска 

информация, посочена в мотивите на доклада, бъде заличена при публикуването на интернет 

mailto:loniko@abv.bg
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страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 15, ал. 2 от Закона 

за енергетиката. 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 

08.09.2022 г. от 10:10 ч. за разглеждане на доклада по т. 1;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството, като се осигури възможност и за дистанционно участие; 

4. Приетият доклад, датата и часът на откритото заседание да бъдат оповестени на 

интернет страницата на КЕВР. 

По т.3. както следва: 

 1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ПАУЪРОН” ЕООД, както следва: 

1.1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева. 

1.2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата. 

2. „ПАУЪРОН” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия 

срок да изпълни задължението си доброволно. 

По т.4. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД. 

2. „ЛОНИКО“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане. 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1835 от 25.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 

от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1842 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 

от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1843 от 30.08.2022 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ПАУЪРОН“ ЕООД. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1844 от 30.08.2022 г. относно прекратяване на производството 

по установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев     ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................         ЮЛИЯН МИТЕВ 

 Д. Кочков 

                                     (Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.) 

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

            П. Трендафилова 

 

 

Протоколирали: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 И. Зашева - главен експерт 


