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П Р О Т О К О Л 
 

№ 25 

 
София, 27.01.2022 година 

 

 

Днес, 27.01.2022 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Владко 

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

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

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

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

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

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

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

спорове – природен газ“ 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. Проект на решение относно издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Армако“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски; Елена Маринова; Ивайло Александров; 

Юлиана Ангелова; Диана Николкова; Радослав Наков;  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

2. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „АОТ Енерджи Белгия“ СА. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

3. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Микс Газ Груп“ ООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Вера Михайлова,  
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Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

4. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Група Дружества Газ Римини“ СПА. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

5. Проект на решение относно продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 

19.11.2012 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Вера Михайлова,  

Радостина Методиева, Рада Башлиева  

 

6. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от 

„Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова; Елена Маринова; Ремзия Тахир; Снежана 

Станкова; Красимира Лазарова; Александра Димитрова;  

Рада Башлиева; Светослава Маринова 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 

от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на разрешение 

за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Петя 

Андонова, Радостина Методиева, Светослава Маринова 
 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Севлиевогаз-

2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на 

„Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-63 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Райков сервиз“ 

ООД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“, проект на „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Райков сервиз“ ООД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Райков сервиз“ ООД“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 
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„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Сопот, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров, Пламен 

Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Запад“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и 

Омуртаг“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, подадено от 

„Аресгаз“ ЕАД. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Пламен Кованджиев, Ралица Караконова, Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

15. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „САГА 

КОМОДИТИС“ АД, ЕИК 201775818, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 41. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Андонова, Димитър Дуевски 

 

16. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 
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„КАРЛОВОГАЗ“ ООД, ЕИК 160067428, със седалище и адрес на управление 

Република България, гр. Карлово 4300, ул. „Свежен“ № 14. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Димитър Дуевски 

 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД, ЕИК 200134994, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Троян 5600, ул. „Ангел Балевски“ № 5, адрес за 

кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3 и 

адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 А, ет. 1, офис 1. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Димитър Дуевски 

 

18. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СИ 

ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със седалище и адрес на управление: 

Република България, гр. Петрич 2850, ж.к. Шосето за София, Оранжерии Петрич. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Людмила Ненова, Димитър Дуевски 

 

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

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: 

Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

„Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии 

– Шосето за София. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Бургас 8000, ж.к. „Победа“, ул. „Ген. 

Владимир Вазов“ № 3. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски 
 
 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 

30.06.2021 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с 

условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Армако“ АД, и събраните 

данни от проведеното открито заседание на 19.01.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 

30.06.2021 г. от „Армако“ АД за издаване на лицензия за производство на електрическа 
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енергия с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 

3 от Закона за енергетика (ЗЕ), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). В тази връзка, 

със Заповед № З-E-153 от 06.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. С 

писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 09.07.2021 г. от заявителя е поискана допълнителна 

информация, която е представена с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 19.07.2021 г., вх. № Е-

ЗЛР-Л-42 от 05.10.2021 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 12.11.2021 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2021 г., приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 4, и публикуван на интернет страницата 

на Комисията. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. 

В откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype дистанционно 

участие е взел упълномощеният представител на „Армако“ АД. Същият не е направил 

възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

 

Правни аспекти: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената 

служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието, е видно, че „Армако“ АД е търговец по смисъла на 

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, като не е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. „Армако“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 201760079, със седалище и 

адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, 

1616, район „Витоша“, ул. „Беловодски път“ № 106, с предмет на дейност: внос, износ и 

реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и 

обучение, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране в областта на 

специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, консултантска, комисионерска 

и представителска дейност в страната и чужбина, бартерни, комисионни, лизингови и 

други сделки и операции, сделки с дългове, факторинг, цесии, посредничество и 

агентство на български и чуждестранни търговци и граждани, вътрешно и 

външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.  

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите 

в състав: Цвета Дочева Караиванова, Владимир Рашков Александров и Радослав 

Владимиров Александров. Дружеството се представлява от Владимир Рашков 

Александров и Радослав Владимиров Александров заедно и поотделно. Капиталът на 

„Армако“ АД е в размер на 13 200 000 (тринадесет милиона и двеста хиляди) лева и е 

изцяло внесен. Същият е разпределен в 132 000 (сто тридесет и две хиляди) броя акции 

с номинална стойност от 100 лв. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ на лицензиране по реда на същия закон 

подлежи дейността „производство на електрическа енергия“, а според чл. 39, ал. 3 от 

ЗЕ, когато за извършване на някоя от дейностите се издава лицензия, преди да е 

изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа 
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условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

Не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, 

притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW - чл. 39, 

ал. 4, т. 1 от ЗЕ.  

Предвид горното, заявителят е посочил, че ще осъществява дейността 

„производство на електрическа енергия“, след като изгради и въведе в експлоатация 

нова фотоволтаична централа с инсталирана постояннотокова мощност 12,528 МWp. 

Съгласно чл. 40, ал. 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; има вещни права върху 

енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, ако той е изграден; 

представи доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда. В случай на издаване на лицензия по чл. 

39, ал. 3 се изисква тези условия да са налице към момента на започване на 

лицензионната дейност – чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. 

Видно от справка в Търговския регистър заявителят отговаря на 

изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да е лице, регистрирано по Търговския закон. 

Дружеството не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, което се 

установява от служебна справка по актуално състояние в Търговския регистър. 

Заявителят не е получавал отказ за издаване и не му е отнемана лицензия за същата 

дейност. Горното се потвърждава и от приложените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. 

„в“, б. „г“ и б. „д“. Следователно издаването на лицензията няма да е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“ от НЛДЕ, от които е 

видно, че членовете на управителния орган на дружеството не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. 

По отношение на строителството на новия енергиен обект е приложен утвърден 

подробен график със срокове на строителство, съгласно който е планирано 

изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията да се извърши до 

22.04.2022 г. 

 

Технически аспекти: 

Дружеството притежава машиностроителен завод, разположен на територията 

на община Лясковец, м. Брода, който е присъединен към мрежата на 

„Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

Проектът предвижда изграждане на енергиен обект „Нова фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана мощност 12,528 МWp“ (ФЕЦ „Лясковец“) за 

производство на електрическа енергия за собствено потребление, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор: 23217.251.571, област Велико Търново, общ. 

Лясковец, с. Драгижево, м. Моравито. Централата ще бъде изградена върху парцел с 

площ от 233 057 m2, на около 6 km южно от гр. Лясковец, за който дружеството има 

учредено право за строеж. 

При изграждането на централата ще бъде използвано следното оборудване: 

1. Фотоволтаични модули: SunPower SPR-Е20-435-СОМ (435 Wp) – тип IBC 

(interdigitaded back contact), (САЩ); 

2. Централни инвертори TMEIC PVH-L2550E (2,55 MW) (Япония); 
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3. Носещи конструкции за фотоволтаичните модули - Zimmermann ZM2 

(Германия). 

Модулите SPR-Е20-435-СОМ са продукт с най-иновативната технология на 

фирмата SunPower (САЩ). Те са с оригинална технология без метални контакти на 

лицевата повърхност на слънчевите клетки, които са на базата на монокристален 

силиций N-тип. Фотоволтаичните модули, които са със слънчеви клетки на база на N-

тип силиций, не показват бърза първоначална деградация (LID – Light Induced 

Degradation), която за стандартните модули е минимум 3%. Дълговременната 

деградацията на мощността е линейна, но с много по-малък наклон от стандартните 

PERC панели. По тази причина се прогнозира намаляване на мощността до 92% за 25 

години. 

Основните технически параметри на фотоволтаичните модули SPR-Е20-435-

СОМ според техническата спецификация са: ефективност на преобразуване – 20,17%, 

пикова мощност 435 Wp при размери 1046 х 2067 mm, температурен коефициент за 

мощността – 0,35% за 1 Со. 

За ФЕЦ „Лясковец“ са подбрани централни инвертори тип PVH-L2550E с 

мощност  

2,55 MW всеки. Според инсталираната мощност и габаритите на имота, оптималният 

вариант се състои от 5 броя централни инвертори, всеки разположен в комплектен 

трансформаторен пост, заедно със SF6 комплектна разпределителна уредба (КРУ) на 

Ozmazabal, Германия, и повишаващ трансформатор соларен тип, производство на GBЕ, 

Италия. 

Предвижда се изграждането на възлова станция (ВС) 20 kV на територията на 

ФЕЦ със комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20 kV. Схемата на ВС на ФЕЦ е 

изпълнена с единична секционирана шинна система. Оборудването – КРУ тип GAE 

630, е производство на Ormazabal, Krefeld, Германия, със SF6 изолация на шинната 

система. Предвидени са релейни защити производство на SEG Electronics Gmbh, 

Krefeld, Германия. Точката на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната 

мрежа е съществуваща - РУ СрН към промишленото предприятие „Армако“, гр. 

Лясковец. Захранването на възлова станция 20 kV ще се осъществи чрез два броя 

кабелни линии 20 kV от РУ СрН на завода. 

Произведената електрическа енергия се предвижда да се използва основно за 

собствено потребление, като при излишък на произведената електрическа енергия, 

същата ще се изнася към преносната електрическа мрежа, собственост на ЕСО ЕАД 

чрез два кабелни електропровода („Армако“ 1 и „Армако“ 2) 20 kV, присъединени към 

подстанция  

110/20/10 kV „Горна Оряховица – Изток“. 

Дружеството ще снабдява с електрическа енергия на ниво на напрежение 20 kV 

един пряко присъединен потребител – „Аркус“ АД, който ще потребява около 3 800 

MWh годишно, и на свързани с него компании. 

При отпадане на мрежовото захранващо напрежение (отпадане на връзката към 

електроразпределителната мрежа) инверторите автоматично прекъсват работния си 

режим и изолират постояннотоковата част на ФЕЦ, т. е. работа в „островен режим“ не е 

възможна. 

Съгласно изискванията на ЕСО ЕАД е разработен проект за изграждане на 

SCADA/EMS и „firewalls“ – защитни стени. Предвидено е и изграждане на търговско 

мерене на електрическа енергия на границата на парка за целите на акцизното облагане 

към Агенция „Митници“ на произведената електрическа енергия съгласно 
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изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Проектът съдържа всички 

изисквания за комуникация и предаване на информация към ТДУ „Север“, съгласно т. 

10.1 от предварителния договор № ПРД-ПР-20-422/20.12.2020 г. за присъединяване към 

преносната електрическа мрежа на фотоволтаична централа на инвеститора „Армако“ 

АД с ЕСО ЕАД, включително изискванията за GPRS модеми и „защитна стена“ на 

обекта и в ТДУ „Север“. 

За модулите SPR-Е20-435-СОМ производителят заявява 25 години комбинирана 

продуктова гаранция за качество и мощност. 

Продуктовата гаранция за инверторите е 60 месеца. Фирмата доставчик предлага 

и  

24-часов мониторинг, както и готовност за сервизно обслужване чрез европейското си 

дружество. Модулността е изключително предимство при евентуална авария, тъй като 

се извежда от експлоатация само повреденият модул, а другите продължават да 

работят. 

Събирателните кутии са производство на фирма „Gantner Instruments“ 

(Германия) с модификация до 1 500 V. Те позволяват събиране на 24 стринга с токова 

защита и провеждане на стрингов мониторинг. Тази система на мониторинг е 

съвместима със собствена SCADA система, която осигурява оперативен мониторинг за 

цялата централа. 

Обслужващите и сервизни дейности ще се поемат от фирма-изпълнител, която 

ще извършва съответните дейности по поддръжка и управление на ФЕЦ. 

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, се предвижда откриването на малък брой 

работни места – 5 човека.  

В подкрепа на искането си дружеството е представило следните документи: 

1. Споразумение и анекс за сключване на договор за изпълнение, доставка и 

строителство на фотоволтаична електрическа централа с „АРКУС АРМАКО 

ЕНЕРДЖИ“ АД; 

2. Предварителен договор с ЕСО ЕАД от 30.12.2020 г. за присъединяване на 

обект на производител към преносната електрическа мрежа; 

3. Решение № ВТ-19-ПР/2021 г. на РИОСВ – гр. Велико Търново, в което е 

посочено, че не се извършва оценка на въздействието върху околното среда за 

инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с 

предвидена инсталирана мощност 12,528 MWp с идентификатор 23217.251.571, 

местност „Моравито, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново;  

4. Разрешение за строеж № 30 Др от 21.06.2021 г. за обект „Мрежова 

фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана 

мощност 12,528 MWp“; 

5. График за изграждане на енергийния обект, съгласно който обектът ще бъде 

въведен в експлоатация през м. април 2022 г. 

6. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги. 

 

Дружеството е поискало срокът на лицензията да бъде 25 години. В тази 

връзка е посочило, че този срок е в съответствие със срока на учреденото в полза на 

„Армако“ АД право на строеж съгласно приложения нотариален акт. 

Представена е организационна и управленска структура и доказателство за 

образованието и квалификацията на персонала. 

Дружеството притежава достатъчно ресурси да извършва дейността и да 
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изпълнява задълженията си по бъдеща лицензия, с оглед заявената от производителя 

25-годишна комбинирана продуктова гаранция за качество и мощност и наличие на 

квалифициран персонал за експлоатация и поддръжка на съоръженията във ФЕЦ.  

Заявителят е представил проект на „Правила за работа с потребителите на 

енергийни услуги“, които съдържат процедурите за работа с потребителите, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали 

и предложения. 

  

С оглед на гореизложеното може да бъде направен извод, че „Армако“ АД 

притежава технически възможности да изпълнява дейността по лицензия за 

производство на електрическа енергия за срок от 25 години, след като изгради 

енергийния обект. 

 
Икономически аспекти: 

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за 

изграждане на фотоволтаичната централа е 11 078 618 евро (21 667 893 лв.). 

Финансирането на централата ще се осъществи чрез целеви заем, отпуснат от „Аркус 

Финанс“ АД при следните предварителни условия: 

• Размер – 10 347 808 евро (20 238 553 лв.), което е 100% от стойността на 

проекта без цената на учредяване на правото на строеж (730 810 евро или 

1 429 340 лв.); 

• Първоначални такси – няма; 

• Лихвен процент – 3,7%; 

• Срок на погасяване – 15 години; 

• Гратисен период – 12 месеца; 

• Начин на погасяване на главницата – анюитетна схема, при която 

годишната сума на лихва и главница е постоянна величина; 

• Плащане на лихви и главница на 4 месечни вноски с различен размер на 

погасителната вноска за главница в процентно съотношение, отговарящо 

на прогнозното производство на електрическа енергия. 

 

С оглед гореизложеното може да бъде направен извод, че „Армако“ АД 

притежава финансови възможности за изграждане на фотоволтаичната централа.  

 

След анализ на представените годишни финансови отчети за последните 3 

години  

(2018 г.- 2020 г.) на „Армако“ АД е видно, че от осъществяване на дейността си 

дружеството реализира финансов резултат, както следва: за 2018 г. печалба в размер на 

8 305 хил. лв.; за 2019 г. печалба в размер на 2 256 хил. лв. и за 2020 г. загуба в размер 

на 998 хил. лв. Намалението на финансовия резултат е вследствие на увеличението на 

разходите с 6,61% и намаление на приходите с 9,97%.  

Към заявлението за лицензиране, на основание чл. 11, ал. 2 и чл. 18, ал. 3, т. 3 от 

НЛДЕ, дружеството е представило бизнес план, инвестиционен анализ и финансов 

модел за периода на проекта 2022 г. – 2046 г.  

Представеният финансов модел за развитие на проекта е изготвен при следните 

параметри: 

1. Цени на произведената електрическа енергия при изчислена и заложена 

прогнозна борсова цена от 111,53 лв./MWh без ДДС, въз основа на Решение № Ц-25 от 
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01.07.2021 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическа 

енергия, произведени от възобновяеми източници и определяне на премии на 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.  

1.1. 135,68 лв./MWh – за задоволяване на собствените нужди на 

производствените мощности на завода на „Армако“ АД в гр. Лясковец, както и за 

продажба на електрическа енергия на „Аркус“ АД. Цената е получена като към 

прогнозната борсова цена са прибавени всички допълнителни такси за покупка на 

енергия; 

1.2. 118,71 лв./MWh – за продажба на електрическа енергия на свързани 

компании. Цената е получена като към прогнозната борсова цена е прибавена 100% 

такса „задължение към обществото“, в размер на 7,18 лв./MWh; 

1.3. 115,12 лв./MWh – за продажба на електрическа енергия на свободния пазар. 

Цената е получена като към прогнозната борсова цена е прибавена 50% такса 

„задължение към обществото“ или 3,59 лв./MWh; 

Цените са прогнозирани с 5% годишно увеличение, което дружеството счита за 

предполагаемата годишна инфлация до края на периода. 

2. Средното годишно нетно производство на електрическа енергия е 16 426 

MWh за 2022 г. и достига до 15 393 MWh за 2046 г., като е предвидена средногодишна 

деградация от 0,27%. 

3. Оперативните разходи за периода на бизнес плана (разходи за достъп до 

мрежата, за балансиране, застраховки, разходи за поддръжка и експлоатация, 

административни разходи): от 360 хил. лв. за първата година се увеличават до 488 хил. 

лв. през последната година от разглеждания период.  

№ Вид Стойност 

1. Инсталирана мощност в МW 12,528 

2. Стойност на инвестицията в хил. лв. 21 668  

3. Стойност на инвестицията за 1 MW инсталирана мощност в хил. лв. 1 729,56 

 

С така посочените параметри общите приходи от продажба на електрическа 

енергия, са прогнозирани да се увеличават от 2 269 хил. лв. за 2022 г. на 6 852 хил. лв. през 

2046 г., а общите разходи от дейността да намаляват от 2 320 хил. лв. за 2022 г. на 488 хил. 

лв. за 2046 г., в резултат на което очакванията на дружеството са да реализира отрицателен 

финансов резултат само в първата година - 2022 г. в размер на 51 хил. лв., а в периода 2023 

г. – 2046 г. нарастваща нетна печалба от 84 хил. лв. за 2023 г. до 5 727 хил. лв. през 2046 г. 

Нетните парични потоци са положителни стойности за всяка една година, което е 

индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва задълженията си 

по заема. 

 

При посочените параметри основните показатели за оценка на ефективността на 

проекта, са както следва:  

- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR): 12,31%; 

- Нетна настояща стойност (NPV): 14 060 хил. лв. 

- Срок на откупуване на инвестицията: 9 години и 7 месеца; 

 

Стойностите на горепосочените показатели показват, че проектът е финансово 

ефективен и икономически целесъобразен. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „Армако“ АД е 
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осигурило финансирането на проекта, в т. ч. и присъединяването му към 

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на 

обекта в експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел 

параметри за периода 2022 г. – 2046 г., заявителят ще акумулира положителни 

нетни парични потоци след изграждането на обекта, които ще осигурят 

финансови възможности за обслужване на привлечения ресурс и за извършване на 

всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Наков. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание от разстояние на 

основание решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. В откритото заседание 

упълномощеният представител на „Армако“ АД не е направил възражения по фактите, 

обстоятелствата и изводите, отразени в доклада, който е разгледан на откритото 

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

39, ал. 1, т. 1, предложение първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 

18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да реши: 

1. Да издаде на „Армако“ АД лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да 

тече от датата на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя 

условията за изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа 

централа с инсталирана постояннотокова мощност 12,528 МWp, срок за изграждане 

на енергийния обект, срок за започване на лицензионната дейност и условията за 

осъществяване на лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията – 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Да одобри предложените от „Армако“ АД „Правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги“, което е приложение № 4 към лицензията и 

неразделна част от това решение. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 39, ал. 

1, т. 1, предложение първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 

1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

 

1. Издава на „Армако“ АД, с ЕИК 201760079, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, 1616, 

район „Витоша“, ул. „Беловодски път“ № 106, лицензия № Л-593-01 от 27.01.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) 

години, който срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно 

и водно регулиране за разрешаване започване осъществяването на лицензионната 

дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична 
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електрическа централа с инсталирана постояннотокова мощност 12,528 МWp 

(променливотокова мощност – 12,75 MWе)“, срок за изграждане на енергийния обект, 

срок за започване на лицензионната дейност и условията за осъществяване на 

лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията – приложение и неразделна 

част от това решение. 

2. Одобрява предложените от „Армако“ АД „Правила за работа с потребителите 

на енергийни услуги“, което е приложение № 4 към лицензията и неразделна част от 

това решение. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 05.03.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ 

СА, чуждестранно юридическо лице, държава: Белгия, за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от 

проведеното на 19.01.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното:  

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 

05.03.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 

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

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-47 от 17.03.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 

1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, в което 

представител на заявителя е взел участие. Същият е посочил, че няма коментари и 

възражения по приетия доклад. 
 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние, издадено на 

17.12.2020 г. от Регистъра на дружествата на Белгия, заявителят е публично дружество 

с ограничена отговорност, с регистрационен номер: № 0478.751.022, със седалище и 

адрес на управление: „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен Л`Альо, Белгия. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА има следния предмет на дейност: търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, търговия чрез посредничество 

с горива, метали, минерали и промишлени химикали, търговия на едро с метали и 

метални руди, търговия на едро с промишлени химически продукти, търговия на едро с 
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машини и оборудване за добива и строителството, неспециализирана търговия на едро, 

търговия с горива на дребно в неспециализирани магазини, без автомобилни горива, 

предоставяне на други финансови услуги, търговия на едро с метали и минерали, 

търговия на дребно с твърди и течни горива в специализирани магазини. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1 489 317,63 евро (един милион 

четиристотин осемдесет и девет хиляди триста и седемнадесет евро и шестдесет и три 

евроцента), разпределен в 2 422  (две хиляди четиристотин двадесет и две) акции. 

Едноличен собственик на капитала на „АОТ Енерджи Белгия“ СА е „TRANSCOR 

INTERNATIONAL“ SA, Белгия, част от холдинговата структура на „AOT HOLDING“ 

AG, Швейцария. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА се управлява от Съвет на директорите в състав: 

Фредерик Андре Брику, Лесли Рудолф Хофман, Марк Лий Миджли, Александър 

Петерс, Аикатерини Питара, Марк Джоузеф С. Ван Винкел и „ФРЕДЕРИК БИРКУ“, 

дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Белгия. 

Заявителят се представлява от двама членове на съвета на директорите, действащи 

съвместно. 

Предвид горното, „АОТ Енерджи Белгия“ СА е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази 

по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, 

ал. 1 от НЛДЕ. 

Видно от представените декларации от членовете на съвета на директорите в 

качеството им на членове на управителните органи на заявителя, същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представена е декларация по чл. 11, ал. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, съгласно 

която 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 тази връзка, „АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило и удостоверение за 

липса на процедура по несъстоятелност, издадено на 11.12.2020 г. от Търговския съд на 

Брабант Валон, Кралство Белгия. Декларация за истинността на заявените 

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

3 от НЛДЕ е представена от пълномощника на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, надлежно 

упълномощен с приложено пълномощно. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 (тридесет и пет) 

години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „АОТ Енерджи Белгия“ СА е 

поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 10 (десет). Същият е обоснован с 

оглед реализацията на бизнес концепцията и изпълнението на заложените в бизнес 

плана на дружеството дългосрочни и средносрочни цели. Като допълнително 
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обстоятелство, което обуславя предложения срок, „АОТ Енерджи Белгия“ СА сочи 

стартиралия в България свободен пазар на електроенергия, създаващ възможност на все 

повече участници да се възползват от предимствата на свободния пазар на 

електроенергия, което ще повиши конкурентността и ще допринесе за по-благоприятни 

условия за търговия. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството 

ще използва офис пространство, архиви и паркинги, находящи се в Бизнес парк „Парк 

дьо л‘Алианс“, с адрес „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен л‘Альо, Белгия. 

Дружеството посочва, че офисните помещения се ползват въз основа на сключен 

на 14.12.2006 г. договор за наем на офис помещения с дружеството „AXA BELGIUM“, 

със седалище и адрес на управление: бул. „Дю Суврен“ № 25, 1170 Брюксел, и 

дружеството „AG INSURANCE“, със седалище и адрес на управление: бул. „Емил 

Жакмен“ № 53, 1000 Брюксел. Към основния договор за наем има сключени четири 

допълнителни споразумения, с които се разширява кръга на наеманите от заявителя 

помещения, както и се удължава наемния срок за период от 9 последователни години, а 

именно до 28.02.2025 г. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА декларира, че наетите офисни помещения са изцяло 

пригодени и оборудвани за ползването им за административни нужди и разполагат с 

необходимото хардуерно, софтуерно и комуникационно оборудване, като: 

− телефон; 

− факс; 

− 2 бр. скенер, принтер и копирна машина – мултифункционално устройство 

Xerox C8035V; 

− 2 бр. мултифункционално устройство (скенер, принтер, копирни услуги) – 

Xerox C400V_DNM; 

− 26 бр. настолни компютри, със следните спецификации – HP EliteDesk 800, 

RAM 8GB, SSD 256 GB, 2бр. монитори. 

Софтуерното осигуряване на всяка една работна станция е следното: 

− Операционна система – Windows 10; 

− Пакет за работа с офис документи – Microsoft Office Small Business; 

− Софтуер за работа с PDF файлове – Adobe Acrobat DC; 

− Софтуер за работа с архивни файлове – 7zip; 

− Java Software; 

− Софтуер за антивирусна защита – WorkStation Trend Micro. 

За осигуряване на комуникационната свързаност на устройствата е обособено 

сървърно помещение, осигуряващо: 

− Централен сървър със следните характеристики: 

- Виртуална машина – VMWARE Horizon; 

- Операционна система – Windows Server; 

- Управление на потребителите и компютрите – Active directory; 

- Централно съхранение на всички работни файлове от работните станции; 

- Софтуер за антивирусна защита – Eset File Security for Windows servers; 

− Сървър за електронна поща със следните характеристики: 

- MS Exchange server 2016 on MS Server 2012/2016 R2; 

- SMTP; 

- Cisco Ironport C170 система за имейл защита; 
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- DELL EMC Source one за архивиране; 

- Сигурност на комуникация между клиентите и сървъра се защитава с 

криптиране – GeoTrust certificates. 

Доставката и ползването на интернет услуги се обезпечават от „COLT 

Technology Service NV“, Белгия на основание договор, приложен към заявлението. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа 

на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия 

преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-4234#1 от 03.06.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на 

условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „АОТ Енерджи Белгия“ СА притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА ще разчита на специалисти с необходимите познания и опит, 

спазвайки разпоредбите и изискванията на приложимото действащо законодателство. 

Съгласно управленско-организационната структура на дружеството, същото ще 

разчита на следните специалисти: 

− Директор, който ще следи и отговаря за цялостната оперативна дейност, 

координация, одобрение и иницииране на отделните дейности, с дългогодишен опит в 

управлението, с познания и умения в оперативното ръководство и др.; 

− Специалист в отдел „Търговска дейност, анализи и администриране на 

дейността“, който ще следи и отговаря за ежедневните дейности на дружеството, 

комуникация с контрагенти, проследяване на фактури и договори, осигуряване на 

пълна документация на търговските дейности; 

− Специалист в отдел „Търговия и планиране“, който отговаря за дейностите по 

търговия и планиране, комуникация с бизнес партньори, прогнозиране, съгласуване и 

генериране на графици и др. 

Заявителят посочва, че служителите, ангажирани с дейността „търговия с 

електрическа енергия“, разполагат с богат опит в областта на търговията и 

снабдяването с електроенергия и газ. Представени са автобиографии и копия на 

дипломи за завършено образование на част от служителите. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „АОТ Енерджи Белгия“ СА разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови 

гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 
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електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2025 

г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който 

се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

новия срок на лицензията. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 87 600 MWh през 2022 г. до 306 600 MWh 

през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 491 хил. лева 

за 2022 г., която да достигне до 3 866 хил. лева до 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2025 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  8 760 16 556 23 433 33 726 

Разходи 8 269 15 320  21 292 29 860 

Счетоводна печалба 491 1 237 2 141 3 866 
 

Към бизнес плана „АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило SWOT анализ, в 

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

и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 04.01.2022 г. от „CA INDOSUEZ 

(SWITZERLAND)“ SA, според което „АОТ Енерджи Белгия“ СА е клиент на банката с 

открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният оборот по която 

към 14.12.2021 г. е 3 879 565,60 евро (7 587 770,79 лв. съгласно курс на БНБ). Сумата по 

специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, 

видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България за първата година от лицензионната дейност 

съгласно представения в Комисията бизнес план. В удостоверението е посочено, че 

банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по 

специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 93 96 96 96 

Средна продажна цена  лв./MWh 100 105 107 110 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 87 600 157 700 219 000 306 600 
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Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, 

сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

Изказвания по т.2.: 

 Докладва М. Трифонов. Резултатите от извършения анализ на заявлението и 

приложенията към него са отразени в доклад от 10.01.2022 г., който е приет с решение 

на КЕВР по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно 

участие, в което представител на заявителя е взел участие. Същият е посочил, че няма 

коментари и възражения по приетия доклад. Предвид гореизложеното, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение: 

1. Издава на „АОТ Енерджи Белгия“ СА лицензия за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „АОТ Енерджи Белгия“ СА правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 

1. 

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

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 1. Издава на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, с регистрационен номер: № 

0478.751.022, със седалище и адрес на управление: „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 

1420 Брен Л`Альо, Белгия, лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение 

и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „АОТ Енерджи Белгия“ СА правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. 
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относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ ООД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, както и събраните данни от проведеното на 19.01.2022 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 

18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 

1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба 

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

проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със заповед № З-Е-330 от 14.12.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 11. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на 

което е взел участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари 

и възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Микс Газ 

Груп“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 205966393, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1616, ул. „Секвоя“ № 1А. 

„Микс Газ Груп“ ООД се представлява заедно или поотделно от управителите 

Веселин Стефанов Трендафилов и Андрей Владимирович Кристов. Размерът на 

капитала на дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева и е изцяло внесен. 

„Микс Газ Груп“ ООД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна 

търговия, внос и износ, доставки в страната, в европейската общност и извън 

общността на енергийни продукти, течни горива, втечнен газ, електрическа енергия, 

химикали, добити от петрол, сделки с природен газ, горива и енергийни продукти, 

съхранение и пренос на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена 

и сервизна дейност, консултантски услуги, комисионна дейност, спедиционна дейност, 

рекламно-информационна, маркетингова дейност, търговско представителство и 

посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и 

извършване на всякаква търговска дейност, незабранена от закона. 

Предвид горното, „Микс Газ Груп“ ООД е лице, регистрирано по Търговския 

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 

11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото 

да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. След служебно 

извършена справка се установява също, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано 
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издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с 

разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

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

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок е обоснован с богатия опит на дружеството в енергийния сектор. „Микс 

Газ Груп“ ООД е лицензиран търговец на природен газ. Дружеството планира да 

разшири дейността си, с оглед връзката между пазарите на природен газ и електрическа 

енергия. Заявителят планира да бъдат извърши инвестиции в компютърното 

оборудване и програмни продукти, както и да разкрие нови работни места, с оглед 

разширяване на пакета от услуги. Срокът на лицензията ще осигури възможност за 

гарантиране на стабилен паричен поток от дейността и възвръщане на инвестициите, 

както и утвърждаване на позициите на дружеството на либерализирания пазар. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“: 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия дружеството 

използва обзаведен офис, находящ се в гр. София, ул. „Секвоя“ № 1А, нает по договор 

за наем със „Собел Сървис“ ООД от 11.01.2021 г., представен със заявлението. 

Дружеството посочва, че разполага с изградена комуникационна и 

информационна система, състояща се от следното оборудване: 

− 2 бр. сървъри за споделяне на информационните ресурси и регулиране на 

достъп на потребителите; 

− 1 бр. менажиран суич; 

− 1 бр. рутер със защитна стена; 

− 4 бр. потребителски работни станции; 

− 4 бр. мрежови принтери и скенери. 

Мрежата на дружеството е свързана с интернет чрез 50 Mbps симетричен 

резервиран оптичен канал. 

„Микс Газ Груп“ ООД посочва, че разполага с 4 бр. съвременни работни 

компютърни станции със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows 10 Pro; 

− Версия на WORD – Microsoft Word 365; 

− Версия на Excel – Microsoft Excel 365; 

− Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook 365; 

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender. 

Заявителят декларира, че ползва собствен сървър за електронна поща, който се 

поддържа от дружеството и разполага със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

− Антивирусна защита – Windows Defender, Clam AV, Spamassassin. 

Сървърът поддържа функция за обратно известяване за статуса на 
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входяща/изходяща поща (Delivery Status Notification). 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-7333#1 от 21.09.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Микс Газ Груп“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически 

средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по 

свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, 

определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Микс 

Газ Груп“ ООД. 

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

− Отдел „Търговия с електрическа енергия“, който включва търговски 

специалисти и специалисти планиране и обмен на информация, които поемат 

задълженията по мониторинг и анализ на пазара на електроенергия, работа с 

производители, борса, потребители и други търговци, сключване на сделки по покупка 

и продажба на електроенергия и др.; 

− Технически сътрудник; 

− Отдел „Търговия с природен газ“, който включва търговски специалисти и 

специалисти по планиране и обмен на информацията, които поемат задълженията по 

мониторинг и анализ на пазара на природен газ; 

− Асистент по общи въпроси, който подпомага ръководството и оперативен 

персонал в общи задачи, свързани с дейността на дружеството; 

− Отдел „Финанси и счетоводство“, който включва специалисти по финанси, 

счетоводство и данъчни въпроси и митнически услуги и правна помощ. 

Всички служители са подчинени на двама управители, които действат поотделно 

и заедно и разполагат с необходимото образование, компетенция и опит в бранша. 

Дружеството е приложило автобиографии и дипломи за завършено образование на 

двамата управители, както и автобиографии, сертификати за придобити квалификации 

и дипломи за завършено образование на част от персонала. Заявителят е приложил и 

справка за нает персонал от интернет страницата на Национална агенция по приходите. 

Счетоводното обслужване се извършва от външна компания, с която заявителят 

има сключен договор от 01.02.2020 г., приложен към заявлението. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД разполага с човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 
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на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови 

гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Микс Газ Груп“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се 

разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

поискания срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 26 280 MWh през 2022 г. до 175 200 MWh 

през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период, дружеството очаква загуба в размер на 51 хил. лева за 

2022 г., и последваща печалба, която да достигне до 710 хил. лева за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  3 548 5 694 10 950 15 768 20 148 

Разходи 3 497 5 596 10 703 15 290 19 438 

Счетоводна печалба -51 98 247 478 710 

 

Към бизнес плана „Микс Газ Груп“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 02.11.2021 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, 

според което „Микс Газ Груп“ ООД е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия 

с електрическа енергия“ с дебитен оборот към 02.11.2021 г. в размер на 89 764 евро 

(175 563,12 лв. съгласно курс на БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, 

съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от прогнозната стойност 

на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България 

за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията 

бизнес план. В удостоверението е посочено, че банката ще предоставя на КЕВР 

информация относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 133,00 128,00 123,00 118,00 113,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 26 280 43 800 87 600 131 400 175 200 
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заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Микс 

Газ Груп“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

стандартна балансираща група“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, 

сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

Договор за участие в стандартна балансираща група 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ, когато със заявлението за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ е поискано и определяне на 

координатор на балансираща група, към заявлението се прилагат доказателства, че 

лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, както и проект 

на договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране 

на обекти на търговски участници, различни от обектите на заявителя, когато такъв 

договор се изисква по правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ. 

В тази връзка, на основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във 

връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Микс Газ Груп“ ООД е представило проект на договор за 

продажба на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група, който е 

със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проекта на договор са 

приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от 

групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Трифонов. Резултатите от извършения анализ на заявлението и 

приложенията към него са отразени в доклад от 10.01.2022 г., който е приет с решение 

на КЕВР по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 11. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание на което заявителят 

е посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад.  

М. Трифонов прочете проекта на решение: 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Издава на „Микс Газ Груп“ ООД лицензия за извършване на дейността 

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

на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Микс Газ Груп“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 

1. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Издава на „Микс Газ Груп“ ООД, с ЕИК 205966393, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1616, ул. „Секвоя“ № 1А, лицензия № Л-595-15 от 27.01.2022 г. 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Микс Газ Груп“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-104 от 29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ 

Римини“ СПА, чуждестранно юридическо лице, държава: Италия, за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни 

от проведеното на 19.01.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-104 от 

29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини“ СПА за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка 

с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 

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

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-247 от 04.10.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 10. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, в 

което представител на заявителя е взел участие. Същият е посочил, че няма коментари 

и възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 
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CEW/442/2021/CRN0268 от 30.03.2021 г., заявителят е акционерно дружество с данъчен 

код и номер на вписване: 00126550409 в Регистъра на предприятията на РОМАНЯ–

ФОРЛИ–ЧЕЗАНА–РИМИНИ, със седалище и адрес на управление: Р Италия, 47924 

Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА има следния предмет на дейност: 

интегрирано управление на енергийните ресурси и по-специално: (I) внос, износ, 

производство, транспорт, трансформация, разпределение, покупка, продажба и 

търговия с електрическа енергия, (II) внос, износ, производство, транспорт, боравене, 

разпределение, доставка и съхранение, покупка, продажба и търговия с газ, (III) 

производство, транспорт, продажба и търговия с топлинна енергия за промишлено и 

битово потребление и (IV) монтаж и експлоатация на отоплителни инсталации на  

сгради с евентуална доставка на топлина и/или гориво, (V) проверка на отоплителни 

инсталации съгласно президентско постановление № 412/93 и последващи изменения и 

допълнения. (VI) изграждане и управление на инсталации за топлофикация и/или 

когенерация на енергия/топлина, (VII) изграждане, монтаж, управление и поддръжка на 

ТЕЦ, оборудване на лятна и зимна климатизация и промишлено хладилно оборудване; - 

интегрирано управление на водните ресурси и единния воден цикъл, по-специално: 

каптаж, повдигане, транспорт, пречистване, разпределение и продажба на вода за 

всякаква употреба и под всякаква форма, събиране, пречистване и обезвреждане на 

отпадъчни води и/или дъждовни води, изграждане и управление на инсталации за 

пречистване и потабилизиране на отпадъчни води, проектиране, изграждане и 

управление на изкуствени резервоари и язовири – управление на екологични услуги и 

по-специално, изцяло с примерен и неограничителен характер. Събиране, транспорт, 

посредничество и търговия с битови, специални опасни и неопасни отпадъци, 

включително тяхното разделно събиране, в границите на действащото законодателство, 

както и почистване на обществени площи и изграждане и управление, също от името на 

трети страни, на инсталации за оползотворяване, рециклиране, третиране и 

обезвреждане на отпадъци и рекултивация на замърсени територии - предоставяне на 

интегрирани енергийни услуги или други мерки за подобряване на енергийната 

ефективност, за изпълнението и евентуалното последващо управление на направените 

интервенции, действайки вкл. и в качеството на E.S.CO. (Energy service company) 

според таксите и философиите, определени на европейско равнище, т.е. на дружество 

за енергийни услуги; - проектиране, изграждане, монтаж, разширяване, разработване, 

управление и поддръжка на мрежи, инсталации и инфраструктури, посочени в 

предишните дейности; - управление и маркетинг на продукти/услуги, свързани с 

предишните дейности – проектиране, изграждане, разработване, управление и 

поддръжка на мрежи и инсталации за телекомуникации и обществено осветление, 

светофарни, електрически и термохидравлични системи; - проектиране, изграждане и 

управление на телематични и компютърни мрежи, информационни системи и 

приложения за интернет/интранет, най-вече по отношение на свързаните и 

допълнителни дейности на дружеството, предоставяне на счетоводни, административни 

и ИТ услуги в полза на дружества и/или образувания, работещи в сектора на 

комуналните услуги или в други сектори; консултантски услуги, съдействие, 

проектиране, изграждане и услуги в областта на енергетиката, водите и околната среда; 

- онлайн търговия в нехранителния сектор; - превоз на хора и/или стоки, както и 

дейности за придобиване на дялови участия, не по отношение на обществеността; 

покупка, продажба, замяна, строителство, отдаване под наем и управление, за 

собствена сметка и с изключение на дейностите, предвидени от Закон № 1966/1939 г., 
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под всякаква форма и на каквото и да било основание, на недвижими имоти, 

включително управление на свързаните с тях инсталации и оборудване; отпускане на 

заеми под каквато и да било форма, предоставяне на платежни услуги и валутно 

посредничество, съгласно постановление на министъра на хазната от 6 юли 1994 г., 

изключително на дъщерни дружества, дружества майки или свързани дружества, 

съгласно чл. 2359 от Гражданския кодекс, на дружества, контролирани от едно и също 

дружество майка и във всеки случай в рамките на една и съща група, както е 

определено в решение на междуведомствената комисия за кредити и спестявания. За 

тази цел дружеството може да придобива и управлява дялови участия и интереси в 

италиански или чуждестранни дружества и предприятия, както и да изпълнява, във 

връзка с дъщерните дружества и предприятия, функции по стратегическо ръководство 

и координация, както по отношение на промишлената структура, така и на дейностите, 

упражнявани от същите. Дружеството може да извършва пряко, за или в интерес на 

дъщерните или свързаните дружества, всякаква дейност, свързана или спомагаща за 

собствената му дейност или за дейността на самите дъщерни или свързани дружества, 

които са изброени накратко с примерен и неизчерпателен характер: а) координация на 

управленските ресурси на дъщерните или свързаните дружества, които да бъдат 

осъществявани включително чрез подходящи инициативи за обучение; б) техническа, 

управленска, административна и финансова координация на дъщерните или свързаните 

дружества, като в тяхна полза се извършват всички целесъобразни действия, вкл. 

отпускането на заеми и най-общо определяне и управление на финансовите дейности 

на същите; в) координация и управление на фирмените компютърни системи и 

интернет/интранет приложенията; в) дейност за организиране на курсове, конгреси, 

семинари и събирателни събития от различен вид, национални и международни, вкл. 

субсидирани, под всякаква форма - координация, популяризиране и маркетинг на 

конгресни, конферентни и изложбени услуги, вкл. всяка друга свързана или допълваща 

дейност; предлагане на храни и напитки за обществеността и за ресторантьорство като 

цяло – пряко или косвено управление на ресторанти, барове, пицарии, сандич-барове, 

кафенета, тратории, винени барове, бирарии, бази за селски туризъм, хотели, bad and 

breakfast, хотелски комплекси, бази за настаняване и др. подобни – предоставянето на 

кетъринг услуги и извън седалището  и всяка друга дейност, подобна и допълваща тази 

на кетъринга – организиране, управление и популяризиране на национални конгреси, 

научни конференции и опреснителни курсове за постоянно професионално обучение на 

лекари и други здравни специалисти; - непрекъснато професионално обучение във 

всички области вкл. здравеопазването, чрез специфична стабилна и персонализирана 

организация; - изграждане, управление, подобряване, стопанисване и отдаване под 

наем на комплекси от недвижими имоти, предназначени да бъдат домакини на 

конгресни и конферентни събития от всякакъв вид. Дружеството може да учредява 

временни обединения от предприятия или мрежи от предприятия с други дружества и 

организации с цел участие в търгове, конкурси, обществени поръчки и частни 

възлагателни процедури, за изпълнение на доставки и предоставяне на услуги, 

попадащи в обхвата на неговия предмет на дейност. Дружеството може да извършва 

всякакви търговски, промишлени, финансови, движими и недвижими операции, 

считани за полезни или необходими за постигане на корпоративната цел, и пряко или 

косвено да придобива интереси и дялови участия в други дружества и предприятия в 

Италия или в чужбина, имащи сходен, подобен, свързан и/или взаимозависим от 

неговия предмет на дейност, предоставя поръчителства, гаранции и учредява ипотеки в 

полза на трети страни, при условие че те са строго полезни или необходими за 
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постигане на корпоративната цел, всичко в рамките и в съответствие с горепосочените 

законодателни разпоредби. Извън предмета на дейност остават изрични всички 

резервирани по закон дейности, и следователно само като пример: - извършване на 

дейности, вкл. под формата на съдействие и консултации, които законът задължително 

запазва за лица, регистрирани в професионални регистри и защитени от закона; - 

извършване на финансови дейности, запазени съгласно законодателни постановления 

№ 58 от 1998 г. и № 385 от 1993 г. – дейността за доверително управление съгласно 

закон № 1966 от 23 ноември 1939 г. „Група Дружества Газ Римини“ СПА има следния 

основен предмет на дейност: търговия с газ, разпределян по газопроводи. 

Капиталът на дружеството – гласуван, подписан и внесен, е в размер на 

55 000 000 евро, разпределен в 55 млн. акции, всяка с номинална стойност от 1,00 евро. 

Gasrimini Holding S.p.A. има 79,44% дялово участие, като планира и определя 

стратегическите политики на цялата „Група Дружества Газ Римини“ СПА, D.G Holding 

S.p.A. има 13,95% дялово участие, „S.I.A.P“ S.p.A. е с 5,85% дялово участие, 

Cooperativa Braccianti Riminese - 0,5% и „Група Дружества Газ Римини“ СПА 

притежава 0,25% дялово участие. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА има двустепенна система на управление – 

съвет на директорите и надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от 

съвет на директорите в състав: „Холдинг Газ Римини“ СПА, представлявано от 

Микаела Диониджи – председател на съвета на директорите, Бруно Тани –заместник-

председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, Демис Диоталеви – 

изпълнителен член на съвета на директорите, Сандро Мамбели и Марко Салмини. 

Дружеството се управлява и представлява от председателя на съвета на директорите, 

който може да предоставя пълномощни за отделни действия на трети страни. Съветът 

на директорите извършва своята дейност под контрола на надзорния съвет, който се 

състои от трима постоянни и двама допълнителни членове. Постоянните членове на 

надзорния съвет са: Джулиано Йони, Луиджи Скопони и Алберто Спада, а 

допълнителните: Филипо Йони и Клаудия Мартинела. 

Предвид горното, „Група Дружества Газ Римини“ СПА е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази 

по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, 

ал. 1 от НЛДЕ. 

Видно от представените декларации от членовете на съвета на директорите и на 

надзорния съвет на дружеството, същите не са лишавани от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. Председателят на съвета на директорите е 

представил декларация, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана и не му е отказвано 

издаване на лицензия за дейността. Декларация за истинността на заявените 

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

3 от НЛДЕ, е представена от пълномощник на заявителя, надлежно упълномощен с 

пълномощно с нотариално заверен подпис от 31.03.2021 г. Предвид изложеното, 

издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, 

са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 
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„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 (тридесет и пет) 

години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Група Дружества Газ Римини“ СПА е 

поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 35 (тридесет и пет) години с оглед 

бизнес интересите на дружеството за трайно и дългосрочно присъствие на пазара на 

електрическа енергия в Р България. Съгласно обосновката на посочения срок, 

дългосрочното установяване и развитие на пазара на електрическа енергия в Р България 

е ключово за развитието на бизнеса на „Група Дружества Газ Римини“ СПА в региона. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа енергия е 

изключително динамично, както в България, така и в региона, не може да бъде 

направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на 

този пазар, за период по-дълъг от десет години. С оглед на посоченото срокът, за който 

да бъде издадена исканата лицензия, следва да e 10 (десет) години. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА е със седалище и адрес на управление Р 

Италия, 47924 Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д. За осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“ дружеството ще използва централния си офис с адрес: Р 

Италия, 47924 Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д. 

Дружеството посочва, че разполага с пет етажна сграда с обща площ от 13.064 

кв.м. Офисът на търговския отдел е с площ 50 кв.м. и е напълно оборудван за 9 работни 

места, всяко от които е снабдено с: 

− 1бр. компютър; 

− 2 бр. монитори, единия от които е от 27 инча за следене на вариациите на 

цените на борсите; 

− 1 бр. телефон; 

− 1 бр. вградена уеб камера. 

Заявителят декларира, че разполага с необходимата информационна мрежа и 

софтуер за извършване на дейността търговия с електрическа енергия, състояща се от 

следното оборудване: 

− Операционна система – Windows 10 Pro; 

− Версия на WORD – Office 365; 

− Refinitiv Eikon – за следене на енергийните пазари и новостите от цял свят; 

− ETRM (Energy Trading Risk Management) – софтуер, с който се следи 

експозиционния риск на портфолиото, както и на валутния риск; 

− Trayport Joule – стандартен трейдинг на енергийни продукти чрез брокер или 

на обменните пазари; 

− Антивирусна защита. 

Дружеството има сключени договори с двама различни доставчици на интернет 

свързаност чрез оптични влакна до 1 гигабит всеки. 

Сървърът за електронна поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Google Workspace; 

− Сървър на електронна поща – Gmail. 

Услугата, предоставена от Google, е изцяло с „cloud“ (облак) решение. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа 

на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия 
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преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-2988#1 от 27.04.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на 

условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Група Дружества Газ Римини“ СПА притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Група 

Дружества Газ Римини“ СПА. 

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

− Съвет на директорите, който включва председател и надзорен орган; 

− Главен изпълнителен директор; 

− Секретариат на управлението; 

− Корпоративни въпроси; 

− Дирекция Конгресна и ресторантска дейност; 

− Дирекция Общо обслужване, което включва заплати и осигуровки, пресаташе, 

вътрешни услуги; 

− Дирекция Пазари, която включва оперативен маркетинг, доставки газ; 

доставки енергия, управление дистрибутори; 

− Дирекция Техника и енергиен мениджмънт, което включва топлофикация, 

поддръжка седалище, енергиен мениджмънт, технически персонал; 

− Оперативна дирекция, която включва качество, безопасност и околна среда, 

процесен анализ и отчитане, регулаторен контрол, ИТ мениджмънт; 

− Дирекция Системи и технологии; 

− Дирекция Администрация финанси, която включва отчитане и фактуриране, 

прес център, баланси контрол, счетоводство, управление банки и др.; 

− Дирекция Правни въпроси. 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

част от служителите и на изпълнителния директор на дружеството, както и справка за 

наетите служители към 31.12.2020 г. 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА работи в сектора на продажба на природен 

газ и електроенергия от повече от 60 години. От основаването си през 1956 г., 

дружеството започва с изграждането на мрежата за разпределение на природен газ и 

след това преминава към доставките до крайните клиенти. 

След либерализацията на енергийните пазари, която се провежда в Р Италия 

постепенно от 2000 г., дружеството навлиза и на пазара на дребно на електричество. 

Що се отнася до италианските пазари на едро за природен газ и електроенергия, 

дружеството присъства и работи стабилно от 2012 г. и регистрира непрекъснат ръст на 

търгуваните количества. 

Към 31.12.2020 г. клиентският портфейл на „Група Дружества Газ Римини“ СПА 

се състои от приблизително 368 000 абонати, от които 252 000 за газ и 116 000 за 

електрическа енергия по цялата територия на страната. 
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От 2020 г. компанията е физически оператор на пазара за търговия на едро с 

природен газ на българска територия. Дружеството е член на „Газов хъб Балкан“ ЕАД и 

на Регионалната балансираща платформа. От 2020 г. заявителят извършва търговия на 

природен газ в България, като основен клиент на дружеството е „Ситигаз България“ 

ЕАД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Група Дружества Газ Римини“ СПА разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия 

с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови 

гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Група Дружества Газ Римини“ СПА е представило бизнес план за периода 2022 

г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който 

се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 17 500 MWh през 2022 г. до 21 271 MWh 

през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

 

За разглеждания период, дружеството очаква загуба в размер на 20 хил. лева за 

2022 г., и последваща печалба, която да достигне до 72 хил. лева до 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  3 313  3 726 4 152 4 632 5 128 

Разходи 3 293 3 716  4 123 4 582 5 056 

Счетоводна печалба  -20 10 29 50 72 
 

Към бизнес плана „Група Дружества Газ Римини“ СПА е представило SWOT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите 

за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 16.09.2021 г. от „УниКредит“ 

СПА, според което „Група Дружества Газ Римини“ СПА е клиент на банката с открита 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 177, 62 190,24 201,88 214,50 226,15 

Средна продажна цена  лв./MWh 189,32 202,77 215,19 228,64 241,05 

Количество търг. ел. ен. 

общо 
MWh 17 500 18 375 19 294 20 258 21 271 
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специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният оборот по която 

към 16.09.2021 г. е 77 000 евро (150 598,91 лв. съгласно курс на БНБ). Сумата по 

специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, 

видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България за първата година от лицензионната дейност 

съгласно представения в Комисията бизнес план. В удостоверението е посочено, че 

банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по 

специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Група 

Дружества Газ Римини“ СПА ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила 

за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, 

сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която 

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва М. Трифонов. Резултатите от извършения анализ са приети с решение 

на КЕВР по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 10. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание, в което заявителят е 

посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад. 

М. Трифонов прочете проекта на решение: 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 1. Издава на „Група Дружества Газ Римини“ СПА лицензия за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Група Дружества Газ Римини“ СПА правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

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

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 1. Издава на „Група Дружества Газ Римини“ СПА, с данъчен код и номер на 

вписване № 00126550409, със седалище и адрес на управление: Р Италия, 47924 
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Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д, лицензия № Л-596-15 от 27.01.2022 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение 

и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Група Дружества Газ Римини“ СПА правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г. на „Холдинг Словенске 

Електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от 

проведеното на 19.01.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 

16.11.2021 г. на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на 

лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба 

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

проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със заповед № З-E-329 от 14.12.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 

1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на 

което е взел участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари 

и възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е подало 

на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г. за 

продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години. 

Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да 

прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, 

а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представения документ за актуално състояние – редовно извлечение от 
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съдебния/търговски регистър, издаден на 24.09.2021 г. от Агенция на Р Словения за 

публични регистри и услуги гр. Любляна, заявителят е дружество с ограничена 

отговорност, с идентификационен номер 1662970000, вписано в Търговския регистър 

на Р Словения, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна 1000, ул. „Копърска“ 

№ 92. 

Съгласно Решение на Окръжния съд, Любляна, Отдел Стопански, по делото за 

регистрация и вписване на учредяване на стопански субект, представено със заявление 

с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 23.08.2012 г., „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е със 

следния предмет на дейност: добив на кафяви въглища и лигнит; производство на 

електрическа енергия от ВЕЦ; производство на електрическа енергия от ТЕЦ и АЕЦ; 

друго производство на ток; пренос на ток; разпределение на ток; снабдяване с пара и 

топла вода; събиране, пречистване и разпределение на вода; хидростроителство и 

стопанисване на води; други строителни работи, вкл. специализирани; друга търговия 

на едро; друго финансово посредничество, неспоменато на друго място; счетоводни, 

деловодни и одиторски дейности, данъчни консултации; предприемачество и данъчни 

консултации; холдингова дейност; проектиране и технически консултации; други 

разнообразни бизнес-дейности, неспоменати на друго място; други дейности в 

услугите, неспоменати на друго място. 

Капиталът на дружеството е в размер на 29 558 789 (двадесет и девет милиона 

петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) евро. Капиталът на 

дружеството е изцяло внесен от Р Словения. Съгласно представеното извлечение, 

дружеството се управлява и представлява от управителен съвет в състав Марко 

Стригал, Виктор Врачар и Урош Подобник. 

Предвид горното, „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е лице с регистрация 

по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на 

тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и 

чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от 

НЛДЕ декларация от управителите на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. се 

установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не 

са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. След служебно извършена справка се установява, че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е 

отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийните обекти, чрез които ще е осъществява дейността, както и 

доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, 

тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва 

енергиен обект. 

Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията. Срокът е обоснован с 

оглед обстоятелството, че дружеството е активен участник на пазара на електрическа 

енергия. Продължаването срока на лицензията е необходимо с оглед дългосрочните 



 

  стр. 33 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

бизнес интереси от развитие на позициите си на пазара на електрическа енергия в Р 

България като ключов пазар за утвърждаване на дружеството като търговец на 

електрическа енергия в региона. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО ЕАД), „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е регистрирано с ID № 11XHSE-

SLOVENIAG като търговец на електрическа енергия, като към момента е със статус 

„Активен“. 

Дружеството декларира, че осъществява дейността по търговия с електрическа 

енергия от централния си офис с адрес: ул. „Копърска“ № 92, гр. Любляна 1000, 

Република Словения. 

Заявителят посочва, че офисът е с площ 2500 кв.м. и е напълно оборудван за 250 

работни места, в т.ч. разполага и с необходимата информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността. Всяка работна станция разполага със следния софтуер: 

− Операционна система – MS Windows 10; 

− Версия на WORD – Microsoft Word for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) 

(32-bit version); 

− Версия на EXCEL - Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) 

(32-bit version); 

− Версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook for Microsoft 365 

MSO (16.0.14228.20292) (32-bit version); 

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender; 

Сървърът на електронната поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

− Прехвърлящ (relay) сървър – Clearswift SEG. 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-8703#1 от 08.11.2022 г., ЕСО ЕАД декларира, че 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е изпълнило изискванията за комуникационно 

и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от 

дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на 

условията, определени в ПТЕЕ. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о., според които ръководството се състои от 

изпълнителен директор и двама членове на управителния съвет – главни оперативни 

директори. Разпределението на секторите в дружеството е както следва: 

− Сектор „Финанси и управление на риска“ – включва финансова служба, 

счетоводство, звено „Управление на риска“; 

− Сектор „Продажби на крайни потребители“ – включва звено „Развитие на 

търговски продукти и модели“, звено „Управление на портфейла от продажби“, звено 

„Подпомагане и развитие на пазара“, звено „Анализи“; 

− Сектор „Развитие и инвестиции“ – включва звено „Качество и здравословни и 

безопасни условия на труд“, звено „Развитие и инвестиции“, звено „Енергийна 

политика и въпроси на ЕС“; 
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− Сектор „Производство“ – включва звено „Планиране и управление на 

операциите“, звено „Техническо съдействие и поддръжка“, отдел „Оперативна 

поддръжка“; 

− Сектор „Подпомагане и експлоатация“ – включва централно управление и 

архив, звено „Правни въпроси и корпоративно управление“, управление на човешките 

ресурси, звено „Покупки и снабдяване“, звено „Обществени поръчки“. 

Дружеството е представило справка за длъжностите, длъжностните 

характеристики и настоящи служители на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о., 

както и копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на част от 

служителите. 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е контролиращото дружество от Групата 

ХСЕ, чиято дейност се основава на продажба и търговия с електрическа и топлинна 

енергия, сертификати за емисии на СО2, сертификати за произход и други сертификати 

за възобновяема енергия и други. 

Дружеството търгува с електрическа енергия в общо 20 страни, поддържа 

делови отношения с над 300 европейски партньори, а в Словения продава на най-

големите дистрибутори на електрическа енергия, както и на крайни потребители. 

Заявителят декларира, че екип от добре обучени и опитни служители работи при най-

високи стандарти за дейността, за да осигури услугата да бъде с високо качество. 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. притежава лицензия за търговия с 

електрическа енергия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. и е член на „Българска независима 

енергийна борса“ ЕАД от самото й създаване, като търгува на пазара на едро в 

България с почти всички големи участници – местни чатни и държавни дружества, 

както и с чуждестранни такива. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „Холдинг 

Словенске Електрарне“ д.о.о. притежава материални и човешки ресурси, както и опит 

да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови 

гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, 

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е представило бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от 

НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на 

настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед 

установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на 

лицензионната дейност за новия срок на лицензията. 

Дружеството е представило финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., 

съгласно изискванията на чл. 37 от ЗЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 190 000 MWh през 2023 г. до 250 000 

MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Средна покупна цена  евро/MWh 84,23 77,40 74,93 73,10 69,68 
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За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 200 хил. евро 

за 2023 г., която да достигне до 224 хил. евро за 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 

2027 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  16 230 16 875 17 100 17 425 17 670 

Разходи 16 029 16 667 16 886 17 206 17 446 

Счетоводна печалба 200 208 214 219 224 

 

Към бизнес плана „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е представило SWOT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите 

за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 12.11.2021 г. от „Уникредит 

Булбанк“ АД, според което „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. е клиент на банката 

с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният оборот по която 

към 05.11.2021 г. е 3 732 366,46 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, 

съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от представения финансов 

отчет за 2020 г. В удостоверението е посочено, че банката ще предоставя на КЕВР 

информация относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. ще притежава финансови възможности за 

упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на 

лицензията. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители на енергийно услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, 

правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

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

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва М. Трифонов. Проектът на решение е аналогичен на предходните три 

точки. Докладът е приет от КЕВР с решение по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 9. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 19.01.2022 г. е проведено 

открито заседание с дистанционно участие, на което е взел участие представител на 

заявителя. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад. 

М. Трифонов прочете проекта на решение: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

Средна продажна цена 

за износ  
евро/MWh 85,42 78,49 76,00 74,15 70,68 

Количество търг. ел. ен. 

общо 
MWh 190 000 215 000 225 000 235 000 250 000 
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56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ 

д.о.о. с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 

19.11.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-400-15 от 

19.11.2012 г., издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ 

д.о.о., с регистрационен № 1662970000, със седалище и адрес на управление: Р 

Словения, гр. Любляна 1000, ул. „Копърска“ № 92, с 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензията – 19.11.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-400-15 от 

19.11.2012 г., издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 
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Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-20 от 11.01.2022 г. 

във връзка с подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ 

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

природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 

19.01.2022 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване 

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

39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

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

Със Заповед № З-Е-313 от 30.11.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 

02.12.2021 г. от „Екос 17“ ООД е изискано да представи следните данни и документи: 

доказателство за продължаване срока на Договор за наем на недвижим имот от 

01.12.2018 г., сключен между „Екос Инженеринг“ ООД и „Екос 17“ ООД; копия от 

сключени договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД и доказателства за предоставените от 

„Екос 17“ ООД обезпечения по тях, в случай че има такива; бизнес план за периода 

2022 – 2026 г. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 13.12.2021 г. и от 17.12.2021 г. 

заявителят е представил изисканите данни и документи. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-157 

от 07.01.2022 г. е изискано от дружеството да посочи дали в приложените към 

заявлението документи се съдържа търговска тайна и следва да бъде защитена, което 

„Екос 17“ ООД е направило с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-157 от 10.01.2022 г.  

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в 

доклад с вх. № E-Дк-20 от 11.01.2022 г., приет с решение по Протокол № 11 от 

14.01.2022 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 19.01.2022 

г. е проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на 

дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по 

него. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Екос 17“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-157 от 26.11.2021 г. с 

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

газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 

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

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси 

и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

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

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

чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността 

apis://NORM|4076|0||/
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„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. № 

20211111132836 от 11.11.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с 

ЕИК 201470204, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, област София (столица), община 

Столична, район Подуяне, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ № 24. 

„Екос 17“ ООД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна търговия в 

това число със строителни материали, офис-техника за оборудване, обзавеждане на 

жилища, офиси и търговски обекти, консултантска дейност, извършване на строителни 

услуги, транспортна дейност, посредничество и представителство на местни или чужди 

физически и юридически лица (без процесуално), както и други дейности, които не са 

забранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разпределен в 10 

(десет) единични дяла. Номиналната стойност на всеки един дял от капитала на 

дружеството е 5 (пет) лева. Дяловете се разпределят между съдружниците, както 

следва: Велислава Красимирова Николова притежава 5 (пет) дяла по 5 (пет) лева всеки 

един или общо дялово участие в капитала на дружеството 25 (двадесет и пет) лева, 

представляващи 50% от капитала. Красимир Бонев Бонев притежава 3 (три) дяла по 5 

(пет) лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството 15 

(петнадесет) лева, представляващи 30% от капитала на дружеството. Мартин 

Красимиров Николов има 2 (два) дяла по 5 (пет) лева всеки един или общо дялово 

участие в капитала на дружеството 10 (десет) лева, представляващи 20% от капитала на 

дружеството.  

Видно от представения дружествен договор, органи на управление и 

представителство на „Екос 17“ ООД са Общо събрание на съдружниците и един или 

повече управители, като при избор на няколко управители дружеството се представлява 

от всеки един от управителите, заедно и поотделно. Дружеството се управлява и 

представлява от управителите Красимир Бонев Бонев и Велислава Красимирова 

Николова (заедно и поотделно). 

Видно от горното, „Екос 17“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ 

да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

2. Видно от представените декларации от управителите на дружеството, същите 

не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла 

в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените 

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

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

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

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

дейност. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие 

с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 
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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, „Екос 17“ ООД е поискало да му бъде издадена 

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

Дружеството счита, че този срок е необходим с оглед реализиране на 

краткосрочните и дългосрочните му планове за бизнес развитие в България и 

позиционирането му на газовия пазар. „Екос 17“ ООД има изготвен бизнес план, който 

предвижда стабилен растеж на дейността и оборотите му, което ще подпомогне 

ликвидността на пазара. Дружеството посочва още, че пазарната и регулаторна среда в 

България е благоприятна за осъществяване на търговските му цели, което ще допринесе 

и за цялостното развитие и ликвидност на пазара на търговия с природен газ. Освен 

това исканият срок от 10 години е в съответствие с практиката на КЕВР при 

предоставяне на лицензии за търговия с природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е 

обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

„Екос 17“ ООД ще осъществява дейността „търговия с природен газ“ в офис и 

складови помещения, намиращи се на адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. 

„Резбарска“ № 24. В тази връзка дружеството е представило Договор за наем на 

недвижим имот от 28.10.2021 г., сключен между „ЕКОС 96“ ООД и „Екос 17“ ООД за 

срок до 01.11.2022 г., както и Анекс 1 от 30.11.2021 г. към договора за наем на 

недвижим имот, който регламентира продължаване срока на действие на договора за 

срок до 31.11.2026 г.  

Дружеството разполага и със собствени моторни превозни средства. Заявителят 

посочва, че офиса е оборудван с работни места и място за провеждане на срещи с 

клиенти и контрагенти, осигурени са техническите и материални ресурси за 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ, както следва: Лаптоп Dell 

Vostro 3591; Настолен компютър Dell Optiplex 3020 Intel Core i5; Мултифункционални 

устройства Canon I SENSYS.  „Екос 17“ ООД е представило информация относно 

софтуерните и програмни продукти, които се използват за търговия с природен газ, 

както следва: Операционна система Windows 10 Pro OEM; Антивирусен софтуер ESET 

NOD32 Antivirus; Бизнес софтуер Zeron ERP V/4 Standard Server модул „Отношения с 

клиенти (CRM)“, „Търговия и дистрибуция“. В тази връзка заявителят е представил 

фактури от различни доставчици за покупка на компютърна и друга техника и 

компоненти, както и на лицензи за софтуерните и програмни продукти. 

Заявителят посочва, че офисът, който ползва, има осигурена свързаност с 

интернет, като в тази връзка е представил копие на договор от 18.11.2021 г. с „А1 

България“ ЕАД за предоставяне на комплексни електронни съобщителни услуги чрез 

фиксирана и мобилна наземна мрежа и достъп до интернет чрез интернет пространство 

на български доставчици и международно интернет пространство. 

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

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е 
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представил писмо с изх. № ГХБ 570 от 08.11.2021 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 „Екос 17“ ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се 

допълва, че „Екос 17“ ООД има права върху техническата осигуреност за сключване на 

сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като 

считано от м. януари 2020 г. „Екос 17“ ООД има успешен достъп до системата за 

борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Заявителят е представил и писмо с изх. № 115 от 16.11.2021 г. от „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД, с което се потвърждава, че „Екос 17“ ООД 

притежава техническа осигуреност (техническо оборудване и софтуер) за сключване на 

сделки с природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ ООД 

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

„Екос 17“ ООД е представило: дружествен договор, съдържащ данни за 

процентното участие на съдружниците; схема и описание на управленската и 

организационна структура; данни за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал и на лицата, пряко ангажирани в дейността „търговия с природен газ“ – 

автобиографии и дипломи на законните представители на дружеството, както и 

договори за управление и контрол на управителите на „Екос 17“ ООД; данни за 

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, 

подлежаща на лицензиране и документи, удостоверяващи трудово-правната 

обвързаност на лицата със заявителя, а именно: справки от Национална агенция по 

приходите (НАП) относно сключените трудови договори – два броя. 

Управленската и организационната структура на дружеството включва: 

Ръководство и управление; отдел „Търговия“, отдел „Финанси“ и отдел 

„Административно обслужване“. 

Според заявителя, основната цел на отдел „Търговия“ е извършване на търговска 

дейност на дружеството, увеличаване на продажбите чрез анализи на пазара, 

подобряване на качеството на работата чрез техническа помощ и организация на 

работния процес, логистика, оптимизиране на разходите и други: планиране на 

продажби, проучване на пазара, бизнес анализиране, основаване и поддържане на 

бизнес отношения с потребители, клиентско обслужване и техническа поддръжка, 

балансиране, прогнозиране, администрация и контрол върху транзакции, доставки и 

проекти, съхранение на документи, анализи и обобщения на данните за реализация на 

продажбите, планиране, координация и работа, съдействие на финансов отдел, 

планиране на операциите на организираните борсови пазари, включително „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, планиране и управление на количествата природен газ, предоставени за 

съхранение в хранилищата, поддържане на връзка със системните оператори, изготвяне 

на дневни доклади. 
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Отдел „Финанси“ отговаря за координацията на дейностите на дружеството на 

регионално ниво, планиране, мениджмънт и контрол на проекти, контрол върху 

стандартите и изискванията за качество, подготовка и разпределение на бюджета, 

контрол над финансовите дела, управление на имоти, контрол върху изпълнение на 

проекти, оценка на риска, издаване и управление на фактури за покупки и продажби. 

Отдел „Административно обслужване“ включва административни, счетоводни и 

управленски дейности, а именно: счетоводство, фактуриране, плащания, анализ на 

финансови и счетоводни операции, мониторинг на финансови ресурси, сътрудничество 

с одитори, административна помощ и подкрепа, изготвяне на доклади и финансови 

данни, надзор и управление на персонала, управление, маркетинг и реклама, 

корпоративно управление, анализ на стандартите за спазване на изискванията, към 

които дружеството следва да се придържам провеждане на комуникация с клиенти и 

партньори. 

Приложен е договор от 01.06.2011 г. за счетоводно обслужване, сключен между 

„АКСЕМ“ ООД и „ГРЕВИЛЕЯ“ ЕООД. Видно от представен Протокол от Общо 

събрание на съдружниците на „АКСЕМ“ ООД, от 15.05.2017 г. наименованието на 

„АКСЕМ“ ООД е сменено на „Екос 17“ ООД. 

Видно от представената информация и документи, управителите имат 

квалификация и професионален опит в търговията с природен газ в „Екос 17“ ООД, 

както и управленски опит в други дружества и познават пазара на природен газ. Пряко 

ангажирани с дейността търговия с природен газ са управителите и един служител, 

който е и съдружник в дружеството – регионален мениджър. От представените 

документи е видно, че регионалният мениджър притежава професионален опит за 

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

Дружеството е създало отдел за търговия с природен газ и е започнало активно 

да разработва това бизнес направление от края на 2018 г. През 2018 г. заявителят е 

сключил договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ през 

газопреносните мрежи на оператора, за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране и за ползване на виртуална търговска точка. Клиентската мрежа на „Екос 

17“ ООД се състои от 30 контрагенти – търговци на природен газ и предимно малки и 

средни потребители на природен газ. Търговията с природен газ играе важна роля в 

развитието на дружеството и осигурява значителен обем от неговите приходи. Към 

момента вече трета година успешно извършва търговия с природен газ в страната. В 

тази връзка към заявлението за издаване на лицензия са приложени част от договорите, 

които „Екос 17“ ООД е сключило с търговски партньори и крайни клиенти. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ ООД 

притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

От годишните финансови отчети на „Екос 17“ ООД е видно, че за периода 2018 

– 2020 г. дружеството отчита печалби, както следва: 30 хил. лв. за 2018 г., 246 хил. лв. 

за 2019 г. и 87 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството се увеличават от 670 

хил. лв. през 2018 г. на 3965 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите приходи включва 

приходите от продажби и други приходи. Общите разходи на дружеството се 

увеличават от 638 хил. лв. за 2018 г. на 3868 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите 

разходи включва разходи за: суровини и материали, персонал, амортизации, финансови 
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разходи и други. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 491 хил. лв. за 2018 г. 

на 743 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 44 хил. лв. за 2018 г. на 24 

хил. лв. за 2020 г. Текущите активи се увеличават от 447 хил. лв. за 2018 г. на 719 хил. 

лв. за 2020 г. 

Собственият капитал на дружеството нараства от -16 хил. лв. за 2018 г. на 299 

хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 186 хил. лв. за 2018 г. на 265 

хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 319 хил. лв. за 2018 г. на 179 хил. лв. 

за 2020 г. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Екос 

17“ ООД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

нараства от -0,36 за 2018 г. на 6,11 за 2019 г. и достига 12,46 за 2020 г., което означава, 

че дружеството от 2019 г. не е имало затруднения при инвестирането със свободен 

собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност 

нараства от 1,40 за 2018 г. на 4,02 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало 

свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът 

на финансова автономност нараства от -0,03 за 2018 г. на 0,67 за 2020 г. и показва, че 

дружеството може да е имало затруднения при покриване на задълженията си със 

собствени средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната 

дейност, „Екос 17“ ООД посочва, че дейността „търговия с природен газ“ ще бъде 

финансирана със собствени средства, реализирани от търговската дейност на 

дружеството, както и от заемни средства. Представен е договор от 05.02.2020 г., 

сключен между заявителя, „ЕКОС 96“ ООД и Красимир Бонев Банев, в качеството им 

на съдлъжници, и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД за срочен банков кредит в размер 

на 170 000 (сто и седемдесет хиляди лева), предназначен за оборотни средства, с краен 

срок за погасяване 05.01.2025 г. Представен е и договор за овърдрафт от 05.02.2020 г. в 

размер на 100 000 (сто хиляди лева), предназначен за всякакви плащания, с краен срок 

за погасяване 05.01.2023 г., сключен между същите страни. 

Заявителят е представил копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД Договор № 

5217 от 14.10.2021 г. за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, Договор № 5218 от 14.10.2021 г. за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране и Договор № 5219 от 14.10.2021 г. за ползване на Виртуална търговска 

точка. Представено е писмо с изх. № 24-00-2624(1) от 09.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, с което се потвърждава, че „Екос 17“ ООД е внедрил информационни системи 

(ИС) и средства за електронна комуникация с ползвателите на мрежата чрез ИС 

„Платформа за търговско диспечиране“ (ИС CDP). В тази връзка е представена 

информация от Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за предоставени обезпечения по договорите, а именно – банкова 

гаранция в размер на 9000 лв. по договор за достъп и пренос на природен газ и банкова 

гаранция в размер на 5000 лв. по договор за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Екос 17“ ООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 
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II. Бизнес план на „Екос 17“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

 

„Екос 17“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2022 – 2026 г. 

Прогнозните цени, по които „Екос 17“ ООД ще купува и продава природен газ 

през периода на бизнес плана са определени на база сравнителен анализ от борсите в 

Нидерландия (TTF), Австрия (CEGH), Румъния (BRM) и България (BGH). 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни покупни и 

продажни цени на природния газ, са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

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

Прогнозни цени за продажби на природен газ, лв./MWh 69,00 91,00 62,00 48,00 42,00 

Прогнозни цени за покупка на природен газ, лв./MWh 64,00 86,00 57,00 43,00 37,00 

Прогнозни количества, MWh 29 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

Заявителят е посочил, че продажните и покупни цени се базират на вътрешната 

политика на дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския 

сегмент, двустранни договори между търговци, количествата по програмата за 

освобождаване на количествата на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Екос 17“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи 

и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на 

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 41 

хил. лв. за 2022 г.; 46 хил. лв. за 2023 г.; 46 хил. лв. за 2024 г.; 46 хил. лв. за 2025 г. и 46 

хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от 2001 хил. лв. за 2022 г. на 1260 хил. лв. за 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да намаляват от 1955 хил. лв. за 2022 г. на 1209 хил. лв. 

за 2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен 

газ; персонал; външни услуги и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 345 хил. лв. за 2022 г. 

до 529 хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи на дружеството са в размер на 6 хил. лв. за 

целия период. Текущите активи на дружеството нарастват от 339 хил. лв. за 2022 г. на 

523 хил. лв. за 2026 г. 

Собственият капитал се увеличава от 340 хил. лв. за 2022 г. на 524 хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Дружеството не 

предвижда да има нетекущи пасиви за периода на бизнес плана. Текущите пасиви са в 

размер на 5 хил. лв. годишно за всяка година от периода. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 2: 
 Таблица № 2 

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

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 2001 2730 1860 1440 1260 
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Общо разходи от дейността (хил. лв.) 1955 2679 1809 1389 1209 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 46 51 51 51 51 

Финансов резултат (хил. лв.) 41 46 46 46 46 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 
56,67 64,33 72,00 79,67 87,33 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 67,80 77,00 86,20 95,40 104,60 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
68,00 77,20 86,40 95,60 104,80 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Екос 

17“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност 56,67 за 2022 г. и се увеличава до 87,33 за 2026 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност е със 

стойност 67,80 за 2022 г. и се увеличава до 104,60 за 2026 г. и показва, че дружеството 

ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства е със стойност 68,00 за 2022 г. и нараства до 104,80 

през 2026 г. Това показва, че дружеството няма да има затруднения при покриване на 

задълженията си със собствени средства.  

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Екос 17“ 

ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Екос 17“ ООД е представило проект на 

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

на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, в предложения от 

заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Екос 17“ ООД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) 

уреждат отношенията между „Екос 17“ ООД („Дружеството“) като търговец на 

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

свободно договорени цени („Клиенти“), като определят: 

1. информация, която се предоставя от клиентите преди сключване на 

договорите и минималното съдържание на договорите; 

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

жалби, сигнали и предложения; 

3. информация, която се предоставя от Дружеството на Клиентите преди 

сключването на договора; 

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

на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

17” ООД, ЕИК: 201470204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, р-н 

Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ № 24, притежаващо Лицензия 
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№………../…………за дейността „търговия с природен газ“ на територията на 

Република България, за срок от ………години. 

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с 

„Екос 17” ООД. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ, Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарта на обслужване; 

5. конфиденциалност. 

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

договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството, в качеството си на търговец с природен газ, сключва 

сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на Клиента въз 

основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, 

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

59 от 2015 г. 

(2) Дружеството сключва писмени договори с Клиенти по стандартизирани 

условия, освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството за покупко-продажба на 

природен газ, съдържат най-малко следното: 

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

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др. 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договора Дружеството предоставя на 

Клиентите най-малко следната информация – предлаганите услуги, цена и качество на 

природния газ, начини и срокове на плащане. 

(2) При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима 

на Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и 

задълженията му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите 

уведомяват своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената 

информация, но не по-късно от 14 дни от настъпването й. 

Чл. 6. (1) Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички 

сключени договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в 

сроковете съгласно действащото българско законодателство относно най-малко 

следното: договорени количества природен газ; местоположение на обектите, на които 

се доставя природен газ; цени. 

(2) В случай на писмено поискване от Клиент на информация по ал. 1 за негов 

обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя 

поисканата информация в 10-дневен срок. 

Чл. 7. (1) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на 

плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и 

отразяват адекватно вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 
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газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за 

счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и 

данъчните складове и договора между страните. 

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

на енергийни услуги“ 

Чл. 8. (1) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да 

подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по 

тях, за подаване на жалби и запитвания. 

(2) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес…………………………. 

Работно време за работа с клиенти:………………; електронен 

адрес:………………………тел:…..  

(3)  Актуална информация за каналите на комуникация и данните за контакт с 

„Екос 17” ООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

Чл. 9. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. информация за смяна на доставчика. 

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

отговор на подадени жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 10. Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалбите, 

сигналите и предложенията на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Чл. 11. (1) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на 

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

дружеството. 

(2) Клиентите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

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

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

Чл. 12. Дружеството поддържа регистър с информация, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 13. (1) Сигнали, жалби и предложения се подават от клиента в писмен вид, 

написани на български език и следва да съдържат: 

1. име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице БУЛСТАТ/ЕИК, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт; 

2. да е посочено в какво се състои искането; 

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

ако подателят разполага с такива; 

4. да са подписани от подателя или от упълномощен представител. 

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

12. При поискване, подаващият жалба, сигнал, молба или предложение получава 

входящ номер на подадения от него документ. 

(3) Дружеството проверява дали подадените от клиента жалба, сигнал или 

предложение отговарят на изискванията по ал. 1. 

(4) Когато жалбата, сигналът или предложението не отговарят на посочените 
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изисквания, дружеството уведомява подателя, като дава съответните указания и 

разяснения за привеждането им в съответствие с изискванията на ал. 1. 

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

Чл. 14. (1) Решението по жалба, предложение или сигнал се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини, на подателя са посочват мотивите за това. 

Чл. 15. (1) Дружеството дава отговор на жалбата, сигнала или предложението в 

писмен вид след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за разглеждания 

случай. 

(2) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения е един месец след 

постъпването им. 

Чл. 16. (1) Когато жалбата, сигналът или предложението са основателни, 

дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в 

срок не по-дълъг от срока по чл. 15, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

Чл. 17. При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба 

има право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

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

доказателства в седемдневен срок. 

Чл. 18. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, сигнали и 

предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е 

длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при 

поискване от клиента. 

Чл. 19. Сигнали и жалби, подадени повторно по въпрос, по който има решение, 

не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се 

основават на нови факти и обстоятелства. Сигналите и жалбите, конто не се 

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

 

Раздел пети „Други разпоредби“ 

Чл. 20. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни 

на физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко- 

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни 

и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското и 

национално законодателство. 

 

„Заключителни разпоредби“ 

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

приложение и неразделна част от лицензия № …………………………… г. за дейността 

„търговия с природен газ“. 
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(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

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

им. 

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

 

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

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

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление са 

отразени в доклад от 11.01.2022 г., който е приет с решение по Протокол № 11 от 

14.01.2022 г., т. 7. На 19.01.2022 г. е проведено открито заседание, на което е 

присъствал представител на дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения 

доклад и няма забележки по него. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за 

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

дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да реши: 

1. Издава на „Екос 17“ ООД, с ЕИК 201470204, лицензия № Л-…-15 от ……2022 

г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Екос 17“ ООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 

1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Екос 17“ ООД, с ЕИК 201470204, лицензия № Л-597-15 от 

27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Екос 17“ ООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г. относно 
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заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи 

Пауър“ АД за издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване 

на лицензия. 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ 

АД  с искане за издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на 

лицензия, на основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), във връзка с чл. 88, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

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

заявления и приложените към тях документи е сформирана работна група със Заповед 

№ З-E-210 от 27.08.2021 г. на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителите и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. „Пауър Сист“ ЕООД е 

направило искане за издаване на разрешение за сключване на сделка за продажба на 

търговското предприятие на дружеството по смисъла на чл. 15 от Търговския закон 

(ТЗ) на „Токи Пауър“ АД. Със същото заявление „Пауър Сист“ ЕООД е направило 

искане за прекратяване на издадената му лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

„Пауър Сист“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, 

учредено по реда ТЗ и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

ЕИК 200956954, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, район Искър, 

бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 7. Дружеството е с предмет на дейност: 

придобиване, продажба и дистрибуция на оборудване, използвано при изграждането и 

функционирането на фотоволтаични електроцентрали, както и други приложения и 

съоръжения, базирани на електричество, произведено от слънчева енергия, 

придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични (соларни) 

електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на 

Република България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия), 

като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава 

ще бъде извършвана след получаването му. Капиталът на „Пауър Сист“ ЕООД е в 

размер на 811360 (осемстотин и единадесет хиляди триста и шестдесет) лв., който е 

изцяло внесен. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Алфа Енерджи 

Холдинг” ЕАД, с ЕИК 200671745, Република България. Дружеството се представлява 

от управителите Георги Стефанов Пулев и Радослав Георгиев Рачев поотделно. 

„Пауър Сист“ ЕООД притежава лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години. 

„Токи Пауър“ АД е акционерно дружество, учредено по реда на ТЗ и вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 206117083, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14. 

Дружеството е с предмет на дейност: придобиване, продажба и дистрибуция на 

оборудване, използвано при изграждането и функционирането на фотоволтаични 

електроцентрали, както и други приложения и съоръжения, базирани на електричество, 

произведено от слънчева енергия, придобиване, изграждане, експлоатация и 
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управление на фотоволтаични (соларни) електроцентрали, решения свързани с 

енергийната ефективност, системна интеграция и разработване на софтуер, 

разработване и предоставяне на интернет услуги и информационни технологии, 

поддръжка на компютърни системи, консултантска, посредническа дейност, както и 

всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за 

която не се изисква предварително разрешение (лицензия), като в случай че за някоя от 

гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след 

получаването му. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Георги 

Стефанов Пулев и Юри Богомилов Катанов поотделно. Капиталът на „Токи Пауър“ АД 

е в размер на        5 000 000 (пет милиона лева) лв., разпределен в 5 000 000 броя акции, 

с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и е изцяло внесен.  

„Токи Пауър“ АД притежава лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г. за дейността 

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

стандартна балансираща група”, за срок от 10 (десет) години. 

Заявителите са обосновали горните искания, като са изложили следните 

аргументи:  

Придобиването на търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД от страна 

на „Токи Пауър“ АД ще доведе до оптимизация на основни оперативни разходи, както 

и до по-голям обхват на дейността, което ще улесни достъпа до оборотно финансиране, 

включително и чрез заемни средства и линии за гаранции от банкови институции. 

Поради спецификата на дейността на двете дружества и различните клиентски групи, 

чрез обединяването на техните екипи  ще се съсредоточат на едно място всички знания, 

умения и ноу-хау за търговията с електрическа енергия. Заявителите считат, че в 

резултат на очакваните ефекти от придобиването на търговското предприятие на 

„Пауър Сист“ ЕООД от страна на „Токи Пауър“ АД, „Токи Пауър“ АД ще предложи 

още по-добро обслужване към крайните клиенти, да е финансово по-стабилно и 

съответно да е в състояние да предлага и налага на пазара иновативни продукти и 

решения. Според заявителите сключването на сделката няма да се отрази негативно или 

да застраши сигурността на снабдяването с енергия, тъй като пазарният дял на всеки от 

двамата търговци на пазара на електрическа енергия е минимален. Към 31.07.2021 г. 

клиентите на „Пауър Сист” ЕООД са 829 (предимно юридически лица), като 

търгуваният обем електрическа енергия в страната за последните 12 месеца възлиза на 

20 GWh. За същия период количеството на изтъргуваната от „Токи Пауър“ АД 

електрическа енергия е 12 GWh, а към края на месец юли 2021 г. клиентите му са 873. 

Дейността, която извършват двете дружества, е търговия с електрическа енергия, с 

включени права и задължения за дейността координатор на стандартна балансираща 

група. В тази връзка дружеството-приобритател реално ще разшири дейността, за която 

вече е налице издадена лицензия по смисъла на ЗЕ и ще продължи да осъществява 

дейността по издадената му лицензия.  

Заявителите посочват, че при продажба на търговско предприятие по смисъла на 

чл. 15 от ТЗ е налице универсално правоприемство, т.е. всички права, задължения и 

фактически отношения на „Пауър Сист” ЕООД, свързани с дейността му като търговец 

на електрическа енергия, се прехвърлят на „Токи Пауър” АД, който е титуляр на 

лицензия за дейността търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна 

балансираща група. Следователно тази сделка гарантира същото положение на 

крайните клиенти, каквото то е било при „Пауър Сист“ ЕООД. На следващо място се 

посочва, че при прехвърляне на търговското предприятие договорите, сключени от 

„Пауър Сист“ ЕООД - за участие в балансиращата група и доставка на електрическа 
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енергия, ще преминат по пътя на правоприемството от „Пауър Сист” ЕООД към „Токи 

Пауър“ АД. Предвид факта, че и двете дружества са лицензирани за дейността и са 

координатори на стандартна балансираща група, вписани са в регистъра към 

„Електроенергийния системен оператор“ ЕАД на търговските участници регистрирани 

като координатори на стандартни балансиращи групи със статус активен, няма да се 

налагат каквито и да са допълнителни действия  за изменение на лицензията на 

приобретателя „Токи Пауър“ АД или за допълнителни регистрации на „Токи Пауър“ 

АД при независимия преносен оператор. 

„Пауър Сист“ ЕООД е заявило прекратяване на лицензия № Л-466-15 от 

27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на координатор на стандартна балансираща група, считано от датата на 

настъпване на прехвърлителния ефект на договора за продажба на търговско 

предприятие, който съгласно представеният проект ще настъпи на първо число на 

месеца, следващ месеца на вписване на сделката в Търговския регистър. Заявителят е 

посочил, че в резултат на продажбата дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща правата и задълженията, свързани с тази дейност, преминава изцяло в 

„Токи Пауър“ АД, както е посочено подробно в договора за продажба. Поради 

прехвърляне на всички права, задължения и фактически отношения по тази дейност на 

„Токи Пауър“ АД, от датата на настъпване на прехвърлителния ефект на договора за 

продажба на търговско предприятие, тази дейност няма да се осъществява от „Пауър 

Сист“ ЕООД. 

Съгласно представения проект на договор за продажба на търговското 

предприятие, приложение към заявлението, предмет на сделката е продажбата на 

цялото търговско предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД, включващо всички права, 

задължения и фактически отношения. Според чл. 5 от проекта на договор, същият ще 

обвърже страните от датата на неговото подписване и нотариална заверка на подписите 

и съдържанието му. Съгласно чл. 6.1. от проекта на договор, с оглед особеностите на 

осъществяваната от тях дейност по търговия с електрическа енергия и необходимостта 

от трансфер на клиентската база на продавача към купувача в системите на съответните 

мрежови оператори, прехвърлителният ефект на договора ще настъпи на първо число 

на месеца, следващ месеца на вписване на сделката в Търговския регистър. В чл. 7.1. е 

предвидено задължение продавачът да предаде на купувача опис на клиентите, с които 

са налице сключени договори, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), като описът следва да съдържа всички необходими данни, съгласно ПТЕЕ и 

изискванията на съответните мрежови оператори. 

 По смисъла на чл. 15 от ТЗ налице е универсално правоприемство, при което 

правата, задълженията и фактическите отношения на дружеството-прехвърлител, 

породени в резултат на търговската дейност на търговеца, се прехвърлят на 

дружеството-приобретател. С прехвърляне на предприятието по чл. 15 от ТЗ, купувачът 

„Токи Пауър“ АД, който е титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща 

група, ще встъпи в правата и задълженията по договорите, сключени от праводателя 

„Пауър Сист“ ЕООД при условията и сроковете на тези договори. По пътя на 

правоприемството към „Токи Пауър“ АД преминават и договорите за участие в 

балансиращата група и доставка на електрическа енергия, договорите с главния 

координатор и договорите на организирания борсов пазар, сключени от „Пауър Сист“ 

ЕООД. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ТЗ търговското предприятие е съвкупност от права и 
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задължения и фактически отношения. В тази връзка лицензионното имущество е част 

от търговското предприятие. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо от ЗЕ и чл. 53, 

ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 89, ал. 1 от НЛДЕ, КЕВР разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, само в 

неговата цялост, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност. В 

случая не се касае за разпореждане с определена вещ от патримониума на 

прехвърлителя „Пауър Сист“ ЕООД, а за разпореждане с цялото имущество на 

лицензианта като съвкупност от парично оценими права и задължения, т.е. и с 

имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност. Следва да се има 

предвид, че съгласно ЗЕ и НЛДЕ, КЕВР разрешава сделки за учредяване на особен 

залог върху търговското предприятие на лицензианти (включително за дейността 

търговия с електрическа енергия). Следователно, разглежданата сделка попада в 

приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо от ЗЕ и чл. 53, ал. 1 от ЗЕ във 

връзка с чл. 89 от НЛДЕ, поради което искането следва да бъде разгледано от КЕВР. 

Според чл. 53, ал. 3 от ЗЕ, когато прекратяване или изменение на лицензия по 

чл. 53, ал. 1 от ЗЕ може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с 

електрическа, Комисията разрешава извършване на разпореждане, ако приобретателят е 

подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната 

дейност. По аргумент от чл. 53, ал. 4 от ЗЕ и чл. 91, ал. 2 от НЛДЕ, когато 

прекратяването или изменението на лицензията не води до нарушаване сигурността на 

снабдяването, Комисията издава разрешение за разпореждане, независимо дали 

приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия.  

Предвид горното, КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на 

сделката ще доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването. В тази връзка е 

извършен анализ на финансово-икономическото състояние на заявителите на база 

финансов отчет на всяко от дружествата за 2020 г.  

От представения годишен финансов отчет  на „Пауър Сист“ ЕООД, е видно, че 

приходите на дружеството за 2020 г. от дейността „търговия с електрическа енергия“ са 

в размер на 9 597 хил. лв., а за 2019 г. са в размер на 16 153 хил. лв. Този размер, 

съотнесен към задължението за поддържане на специална сметка, със стойности, 

посочени в чл. 19, ал. 2 от Правилата, обезпечава в достатъчна степен задълженията на 

дружеството по сделките с електрическа енергия, като съдържа достатъчно финансови 

гаранции за страните- продавачи по тях. 

От представения финансов отчет  на „Токи Пауър“ АД, е видно, че приходите на 

дружеството за второто полугодие на 2020 г. от дейността „търговия с електрическа 

енергия“ са в размер на 20 хил. лв. Задължението за поддържане на специална сметка, 

със стойности, посочени в чл. 19, ал. 2 от Правилата, обезпечава в достатъчна степен 

задълженията на дружеството по сделките с електрическа енергия, като съдържа 

достатъчно финансови гаранции за страните- продавачи по тях.  

Последиците от сключване на сделката няма да се отразят негативно на „Пауър 

Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД и на техните клиенти. Дружествата - търговци на 

електрическа енергия нямат решаващо значение на пазара на електрическа енергия, 

което положение няма да се промени и след сключване на сделката. Няма да бъде 

нарушено снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти и прекъсване на 

доставките и обслужването на клиентите. Дейността на търговците не е монополна, а се 

осъществява в условията на свободна конкуренция и интересите на крайните клиенти 

не са застрашени, а са гарантирани на законово ниво чрез фигурата на доставчика от 

последна инстанция.  



 

  стр. 53 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Въз основа на горното, може да се приеме, че прехвърлянето на търговското 

предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД (като съвкупност от всички права, задължения и 

фактически отношения, включително свързани с дейността му като търговец на 

електрическа енергия) чрез продажба на „Токи Пауър“ АД, който е титуляр на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и координатор на стандартна 

балансираща група, няма да доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната 

дейност от страна на „Токи Пауър“ АД, както и до нарушаване сигурността на 

снабдяването с електрическа енергия. В допълнение, в резултат на продажбата на 

търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД, същото дружество няма да 

осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“, поради което лицензия № 

Л-466-15 от 27.04.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ следва да 

бъде прекратена.  

 

Изказвания по т.7.:  

Докладва Р. Методиева. С подаденото заявление „Пауър Сист“ ЕООД е 

поискало разрешение за сключване на сделка с „Токи Пауър“ АД за продажба на 

търговското си предприятие, както и за прекратяване на издадената му лицензия за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Заявителят е изложил аргументи, че придобиването на търговското предприятие 

на „Пауър Сист“ ЕООД от страна на „Токи Пауър“ АД ще доведе до оптимизация на 

основни оперативни разходи, както и до по-голям обхват на дейността, като „Токи 

Пауър“ АД ще предложи по-добро обслужване към крайните клиенти. При продажба на 

търговско предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ е налице универсално 

правоприемство, т.е. всички права, задължения и фактически отношения на „Пауър 

Сист” ЕООД, свързани с дейността му като търговец на електрическа енергия, се 

прехвърлят на „Токи Пауър” АД, който е титуляр на лицензия за същата дейност, както 

и има права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. 

Договорите, сключени от „Пауър Сист“ ЕООД за участие  в балансираща група 

и доставка на електрическа енергия ще преминат по пътя на първоприемството към 

„Токи Пауър“ АД. 

„Пауър Сист“ ЕООД е заявило и прекратяване на издадената му лицензия за 

търговия с електрическа енергия, считано от датата на настъпване на прехвърлителния 

ефект на договора за продажба на търговското предприятие, който съгласно 

представения проект ще настъпи на първо ниво на месеца, следващ месеца на вписване 

на сделката в Търговския регистър.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. първо от ЗЕ и чл. 53, ал. 1 от ЗЕ във връзка с 

чл. 89, ал. 1 от НЛДЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с 

което се осъществява дейността по лицензията само в неговата цялост. В случая се 

касае за разпореждане с цялото имущество на лицензианта като съвкупно парично 

оценими права и задължения, т.е. и с имущество, с което се осъществява лицензионната 

дейност. Следователно разглежданата сделка попада в приложното поле на цитираните 

разпоредби, поради което искането следва да бъде разгледано от КЕВР. С оглед 

преценката дали тази сделка ще доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването, 

е извършен анализ на финансово-икономическото състояние на двете дружества въз 

основа на финансов отчет на всяко от дружествата за 2020 г. Установено е, че 

последиците от сключване на сделката няма да се отразят негативно на „Пауър Сист“ 

ЕООД и „Токи Пауър“ АД и на техните клиенти. Няма да бъде нарушено снабдяването 
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с електрическа енергия на крайните клиенти и прекъсване на доставките и 

обслужването на клиентите.  

В резултат на продажбата на търговското предприятие на „Пауър Сист“ ЕООД 

дружеството няма да осъществява дейността по издадената му лицензия, поради което 

същата следва да бъде прекратена.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да обсъди следните решения:  

1. Да приеме доклада относно подадените заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 от 

18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на разрешение за 

продажба на търговско предприятие от „Пауър Сист“ ЕООД на „Токи Пауър“ АД и 

прекратяване на лицензия на „Пауър Сист“ ЕООД;  

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление; 

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

„Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД, или други упълномощени от тях 

представители на дружествата. Откритото заседание да бъде проведено по реда на 

решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно 

регулиране; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 

1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на 

разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия; 

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

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:00 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Пауър Сист“ ЕООД и 

„Токи Пауър“ АД, или други упълномощени представители на дружествата; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 
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Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. относно 

заявление на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия 

на договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-

2000“ АД“. 

 

Със заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. „Севлиевогаз-2000“ АД е 

внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване 

проект на Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителни мрежи и доставка на природен газ на потребители на територията 

на община Севлиево и проекти на Правила за работа с потребителите, приложение към 

Общите условия. 

Към писмото дружеството е представило изискуемите документи съгласно 

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

удостоверяващи изпълнението на процедурите по чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ по 

отношение на представените проекти на Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи и Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ на потребители от „Севлиевогаз-2000“ АД, ведно с проекти на 

Правилата за работа с потребителите. 

Съдържанието на този вид договори при публично известни общи условия, 

имащи за предмет „доставка на природен газ от краен снабдител“ и „пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа“ е регламентирано в чл. 183а и чл. 183б 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и в чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от НЛДЕ. Съгласно ал. 2 

на чл. 127 от НЛДЕ общите условия следва да бъдат съставени от енергийното 

предприятие ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано 

правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в 

закона, както и правила за работа с потребителите на енергийни услуги, като част от 

общите условия на договорите, одобрени от Комисията, съгласно чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ.  

Производството по одобряване на общите условия започва по писмено 

заявление от енергийните предприятия, към което следва да бъдат приложени 

изискуемите документи съгласно чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ. Проектите на общите условия 

следва да бъдат оповестени от енергийното предприятие на клиентите по подходящ 

начин и да бъдат обявени в центровете за работа с клиенти най-малко 30 дни преди 

представянето на заявлението за одобряването им (чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-235 от 19.11.2019 г., изменена със Заповед № З-Е-99 от 

11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-16 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР 

е назначена работна група за проучване на преписката.  
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След извършена проверка на представените документи се установи 

следното:  

Дружеството притежава лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване 

на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. 

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

Севлиево. Лицензиите са със срок до 17.12.2039 г. 

Към заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. са приложени:  

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община Севлиево; 

- Проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община 

Севлиево; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община Севлиево, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Севлиевогаз-2000“ АД; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община Севлиево, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Севлиевогаз-2000“ АД; 

- Протокол от проведено обществено обсъждане, проведено на 08.11.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на Общи 

условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Протокол от 03.09.2019 г. от неприсъствено решение на Съвета на директорите 

на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проекти на Общи условия; 

- Предложение/становище от 21.10.2019 г. от ръководството на „Севлиевогаз-

2000“ АД за добавяне на нов член към двата текста на Общи условия, с мотиви към 

него; 

- Документи за внесени държавни такси. 

Предвид гореизложеното, заявителят е изпълнил разпоредбите на чл. 128 и чл. 

129 от НЛДЕ.  

 

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Севлиевогаз-2000“ АД и Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД за 

територията на община Севлиево, са съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна 

за клиентите форма, като текстовете са систематизирани в глави и раздели, 

разпоредбите са ясно и точно формулирани, подредени са в членове и алинеи и имат 

определеното в ЗЕ и НЛДЕ съдържание.  

В резултат на извършения анализ се установи, че проектите на общи 

условия са съобразени с измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 

15.05.2015 г., с които се въвеждат мерки за защита на потребителите на енергийни 

услуги, имащи за цел да осигурят подобряване на защитата на правата им. 

Проектите съдържат клаузи в съответствие с разпоредбите на Глава трета 

„Регулиране на дейностите в енергетиката“, Раздел VI – Нов-ДВ, бр. 54 от 2012 г., 

в сила от 17.07.2012) Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги. 
Проектите на общи условия са съобразени с изменението и допълнението на 

ЗЕ, обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г. по отношение на мерките за защита на 

потребителите на енергийни услуги. Предвидено е крайният снабдител да 
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информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко 

шестмесечие, когато отчетената консумация на природен газ на крайните клиенти 

за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за 

съответното шестмесечие на предходната календарна година, в съответствие с чл. 

38е от ЗЕ. Съгласно чл. 38ж от ЗЕ е включено правото на клиента да поиска от 

оператора на газоразпределителната мрежа да бъде извършена метрологична 

експертиза на средството за търговско измерван. Въведено е задължението, когато 

по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на 

клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми клиента по заявен от него 

начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването, 

в съответствие с чл. 38з от ЗЕ.  

Предвидена е също възможност при промяна на договорните условия и цените 

на предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят договора, ако не 

приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в съответствие с чл. 

38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. Съобразно разпоредбата на чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ е въведено 

задължение за енергийните предприятия да се произнасят по жалби на потребители на 

енергийни услуги в срок до три месеца от постъпването им.  

Предложените проекти на общи условия предвиждат също и следните 

законоустановени задължения за крайните снабдители и операторите на 

газоразпределителни мрежи - дружеството да предоставя на своите клиенти 

информация за реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в 

съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане за тази услуга съобразно чл. 38б, ал. 1, т. 3 от ЗЕ; възможност за 

предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури, 

което е в съответствие с чл. 38б, ал. 1, т. 8 от ЗЕ; осигуряване на широк избор на методи 

на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и 

отразяват адекватно вероятното потребление; предоставянето на друг доставчик на 

енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато това е 

предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или 

природен газ; предоставяне на информация за фактурирането поне веднъж на три 

месеца, а при поискване или когато потребителите са направили избор да получават 

електронни сметки – два пъти в годината, в съответствие с чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ; 

съобразно чл. 38б, ал. 6 от ЗЕ, предоставяне на допълнителна информация за 

кумулативни данни за период поне три предходни години или за периода от влизането 

в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък, както и подробни данни за 

потреблението, за който и да е ден, седмица, месец и година при използване на 

интелигентни системи за измерване, чрез предоставяне на крайния клиент, чрез 

интернет или чрез интерфейса на измервателния уред на данни за период, не по-кратък 

от 24 предходни месеца, или за периода от влизането в сила на договора за доставка, 

ако той е по-кратък, съобразно чл. 38б, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ; задължение за уведомяване 

на битовите клиенти от страна на дружеството за всяка предложена промяна на 

договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

потребителите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени, съгласно чл. 38в, ал. 5, ал. 6 

и ал. 7 от ЗЕ; задължение на дружеството, в качеството му на доставчик на природен 

газ, да осигури центрове за предоставяне на информация по чл. 38а, 38б и 38в от ЗЕ на 

потребителите, както и на центрове за работа с тях съгласно правилата за работа с 

потребители на енергийни услуги, което е в съответствие с чл. 38г от ЗЕ. 
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I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Севлиевогаз-2000“ АД“ (Общи 

условия за доставка), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, предлагаме представеният проект да бъде изменен, както следва: 

1. В чл. 1, ал. 1 думата „потребителите“ да се замени с думата „клиентите“. В 

тази връзка, навсякъде в Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ да се 

заменят с „клиент/и/те“ съгласно определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

2. Текстът на чл. 1, ал. 3 да придобие следната редакция „Цените и условията 

за доставка на природен газ по ал. 1 са обвързани със съответните условия по договора 

за доставка на природен газ с неговия доставчик и в съответствие с Наредба № 2 от 19 

март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ)“. 

3. Текстът на чл. 2, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 

147а от Закона за защита на потребителите по следния начин: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“  

4. Член 2, ал. 5 да придобие следната редакция „При липса на писмено съгласие 

между клиента и дружеството относно прилагането на специални условия в 

съответствие с посоченото по-горе се прилага чл. 2, ал. 1 и ал. 2“, в съответствие с вече 

коригираната алинея. 

5. Член 3, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с определението 

за клиент, дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ: „КЛИЕНТ е 

клиент на едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително 

предприятие за природен газ, което купува природен газ“. 

6. Член 3, ал. 6 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 306, ал. 2 от 

Търговския закон и да се предвиди текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване: 

„ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват всички непредвидени или 

непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на 

договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради възникване на 

такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се 

състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

7. Член 3, ал. 12 да придобие следната редакция: „Място на доставка“ е 

границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от точката на 

присъединяване“, в съответствие с Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4). 

8. В чл. 3, ал. 18 да отпадне терминът за „Ключов клиент“, тъй като такава 

дефиниция не се съдържа в ЗЕ и приложимите подзаконови нормативни актове. 

9. В член 3 да се добавят следните определения: 

– за точка на присъединяване в съотвествие чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4: 

„ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която операторът на 
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газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се определя от 

оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4).“; 

- за граница на собственост, съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА 

НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на 

присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа.“  

 Да се извърши съответното преномериране на алинеите в чл. 3. 

10. В чл. 10, ал. 2 да придобие следната редакция „Клиентът е длъжен да не 

допуска присъединяване на трети лица към собствената си газова инсталация или 

съоръжения.“ Другият текст се заличава, тъй като ще се създаде възможност за 

доставка на природен газ от дружеството чрез едно средство за търговско измерване 

(СТИ) на повече от един клиент. 

11. В Раздел III „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Севлиевогаз-2000“ АД 

като снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ), съгласно която енергийните 

предприятия предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за 

процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги 

не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си. 

12. В чл. 14 да се премахне текста „с изключение на случаите, в които е 

необходимо по-дълго технологично време за отстраняване на аварията.“, в 

съответствие с чл. 73, ал. 3 от ЗЕ.  

13. Член 16, ал. 1 да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.“ 

14. В чл. 16, ал. 3 изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“, като 
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дружеството следва да изготви към проекта Контролен списък. 

15. В Раздел V „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на енергия или природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ.  

16. В заглавието на Раздел VI „Цени. Ред за измерване, достъп, отчитане и 

разпределение на природния газ“ да се премахне „ и разпределение“. Бележката е 

редакционна  

17. В Раздел VI „Цени. Ред за измерване, достъп, отчитане на природния газ“ да 

се предвиди текст, регламентиращ задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 5 

от ЗЕ да предоставя информация за фактурирането поне веднъж на три месеца, а при 

поискване или когато клиентите са направили избор да получават електронни сметки – 

два пъти в годината. 

18. В чл. 18 след изразът „се извършва“ текстът да се замени с: „в мястото на 

доставка, което е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от 

точката на присъединяване.“ в съответствие с определението в чл. 3, ал. 12. 

19. В чл. 22 да се премахнат думите „непосредствено преди“ и да се заменят с 

думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

20. Член 28 да придобие следната редакция: „Клиентът е длъжен да не уврежда 

средствата за търговско измерване, включително самото средство, пломба, стикер, знак 

или друго контролно приспособление, поставени от Дружеството, производителя или 

други оправомощени лица“. Предложението е редакционно. 

21. Член 31 следва да се коригира, тъй като така императивно представен 

текстът възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на 

възражение на клиента за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, 

отчитане на показанията му и др.  

22. Член 32 да се премахне. Текстът е със следното съдържание „Ако в мястото 

на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика между 

показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено непосредствено 

преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните уреди на всички 

КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, пропорционално на 

приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях 

протокол за разпределение на разликата в количествата.“. Така предложен, текстът 

противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която „Измерването на 

количеството природен газ за клиентите, присъединени към газоразпределителните 

мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на операторите 

на разпределителните мрежи.“ 

23. В чл. 33, ал. 2, б. „б“ изразът „от Дружеството“ да се заличи. 

Предложението е редакционно. 

24. В чл. 33, ал. 2, б. „в“ изразът „от Дружеството“ да се заличи. 

Предложението е редакционно. 

25. В чл. 33, ал. 2, б. „г“ да отпадне изразът: „собственост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.“, тъй като текстът ограничава собствеността на мрежата до 

един оператор на преносна мрежа. 

26. В чл. 33, ал. 3 изразът: „за 1(един) Мегаватчас (МWh)“ да придобие 

следната редакция: „в левове за Мегаватчас (МWh)“ в съответствие с чл. 19, ал. 6 от 

НРЦПГ. 
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27. В чл. 34 да се предвиди и задължението на дружеството да предоставя на 

клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

28. Член 35, ал. 2 да придобие следната редакция: „Заплащането на дължимите 

суми за количества природен газ за битови и не битови нужди се извършва на 

основание издадени от Дружеството фактури, изпратени на посочения от Клиента 

адрес и достъпни на неговата интернет страница“  

29. В чл. 36, ал. 1 след израза „(ДДС)“ да се добави изразът „разбивка на цената 

по компоненти, ако такива са утвърдени“. Предложението е с цел съответствие с чл. 

127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: „съдържанието на издаваните от енергийните предприятия 

фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и съдържат 

конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на електрическа 

енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния период, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, и други плащания наложени със закон или акт на компетентен орган, ако 

има такива, общата дължима сума, срок за плащането й, период на следващо отчитане и 

дата за спиране на газоподаването при неплащане, номера на банковата сметка и адреса 

на Дружеството. Фактурата е достъпна на интернет страницата на Дружеството.“ 

30. Чл. 36, ал. 4 да отпадне, тъй като постъпването на сумите в сметката на 

„Севлиевогаз-2000“ АД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента.  

31. Член 37 да се измени по следния начин: „КЛИЕНТЪТ в срок от 7 /седем/ 

работни дни, след получаване на фактурата за плащане е длъжен, да уведоми писмено 

ДРУЖЕСТВОТО за констатирана от него положителна или отрицателна разлика между 

фактурираното от ДРУЖЕСТВОТО и стойността на действително доставеното 

количество природен газ през съответния отчетен период.“ Изменението се налага, тъй 

като предложеният 14-дневен срок за уведомяване от страна на клиента на дружеството 

за констатирана разлика, надвишава 10-дневния срок за плащане, предвиден в чл. 35, 

ал. 3, което нарушава правото на клиента да оспори фактурираните количества.  

32. Член 42, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 3 

от ЗЕ: „ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 часа доставката на 

природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:“ 

33. Член 42, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 74, ал. 2 

от ЗЕ: 

„В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО не е задължено да изплаща обезщетения 

за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване на снабдяването с природен газ, с изключение на случаите, при които 

авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по негова вина.“ 

34. Член 43, ал. 1, предл. 1 да придобие следната редакция „Клиентът не е 

заплатил дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурите, 

договора за доставка и настоящите общи условия срокове“. Бележката е редакционна, 

тъй като трябва да бъде уточнено къде са посочени сроковете, както и сроковете за 

прекъсване или ограничаване на снабдяването, посочени във фактурите, следва да са 

идентични със сроковете, посочени в общите условия.  

35. Чл. 43, ал. 3 да се редактира и да се създаде нова буква „в“ като придобие 

следната редакция: „Уведомлението по предходната алинея ще се извършва по 

отношение на битовите Клиенти по един от следните начини, избран от съответния 

Клиент при сключване на индивидуален договор с Дружеството, а именно:  

а) sms-съобщение, изпратено на посочен за целта от Клиент мобилен номер; 
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б) писмо, изпратено по електронна поща на посочен за целта от Клиента 

електронен адрес 

в) писмо, изпратено по поща или куриер на пощенски адрес, посочен за целта от 

крайния клиент“.  

 В така представените от дружеството текстове са предвидени единствено 

начини за електронно уведомление. Новият текст е форма на физическо уведомяване и 

е в защита на клиенти от уязвими групи. 

36. Член 43, ал. 5 да отпадне с оглед горната редакция. 

37. В член 43, ал. 7 думата „статус“ да бъде заменена с думата „статут“. 

Бележката е редакционна. 

38. В член 43, ал. 8 да придобие следната редакция: „След надлежно 

уведомяване в случаите в чл. 44, ал. 1, Дружеството не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от Клиент, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, с изключение на случаите в чл. 44, ал. 3“. Бележката е 

редакционна. 

39. В Член 44, ал. 1 текстът „Ако сумите, дължими от Клиента не са постъпили 

по сметката на Дружеството“ да се замени с „Ако Клиентът в посочения във фактурата 

срок не заплати дължимите от него суми“. Постъпването на суми в сметката на 

дружеството не е отговорност на клиента, а на съответната банка. 

40. Член 44, ал. 4 да се отпадне. Възникналите спорове следва се уреждат 

съгласно нормите на Гражданския процесуален кодекс. 

41. Член 46, ал. 1 да придобие следната редакция – изразите „15 (петнадесет)“ и 

„10 (десет)“ да се заменят с изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй 

като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 40, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

42. Текстът на Чл. 51 следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед 

обосновката на предвидената санкция.  

43. В чл. 53, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката на Дружеството, на основание Закона за задълженията и договорите“ и се 

замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в сметката на 

„Севлиевогаз-2000“ АД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

44. Раздел X „Ред за разглеждане на жалби на Клиентите. Решаване на 

спорове“ следва да бъде заличен, тъй като подлежи на уреждане в Правила за работа с 

потребители на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

45. Заглавието на Раздел ХI „Допълнителни условия“ приема следната 

редакция Раздел X „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ със следното съдържание – чл. 63 и чл. 64 от проекта, като се 

извърши съответното преномериране. 

46. В член 64 от представения проект думата „засяга“ да бъде заменена с 

думата „отменя“. Бележката е редакционна. 

47. В Раздел X „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА 

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ се създава следната разпоредба: 

„Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ е в рамките на 

срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на дейността 
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снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.“  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

48. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“ , със следното съдържание – чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 62, чл. 65 и чл. 66 от 

представения проект. Да се извърши съответното преномериране. 

49. Член 60, ал. 1 от представения проект да придобие следната редакция: 

„Всички искания, предизвестия и уведомления, относно доставката на природен газ 

следва да бъдат в писмена форма на хартиен носител подписани от страните или 

упълномощените от тях лица или по електронен път, подписани с квалифициран 

електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на 

адреса на другата страна - КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. Редакцията е съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги“. 

50. Член 61, ал. 1 от представения проект да придобие следната редакция в 

съответствие с чл. 147а от Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат 

задължителна сила за заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането 

им в сила – 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един 

местен всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“ 

51. В чл. 66 от представения проект текстът „спорът се решава по съдебен 

път“ да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във връзка с Глава IХ 

от НЛДЕ: „клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от ЗЕ във връзка с 

Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган подлежи на оспорване 

по съдебен ред.“ 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 
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пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-

2000“ АД (Общи условия за пренос), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и 

подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между 

дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният проект да бъде изменен, 

както следва: 

 

1. В чл. 1, ал. 1 думата „потребителите“ да се замени с думата „клиентите“. В 

тази връзка, навсякъде в Общите условия за пренос думите „потребител/и/те“ да се 

заменят с „клиент/и/те“ съгласно определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

2. Текстът на чл. 1, ал. 3 да придобие следната редакция „Цените за пренос на 

природен газ по ал. 1 се определят от КЕВР“, в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗЕ. 

3. Текстът на чл. 2, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 

147а от Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила 

за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила – 30 (тридесет) дни 

след първото им публикуване в един централен и в един местен всекидневник и 

обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях. 

Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия подпис. 

Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от 

него екземпляр от общите условия на клиента.“  

4. Член 2, ал. 5 да придобие следната редакция „При липса на писмено съгласие 

между клиента и дружеството относно прилагането на специални условия в 

съответствие с посоченото по-горе се прилага чл. 2, ал. 1 и 2“ в съответствие с вече 

коригираната алинея. 

5. Член 3, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с определението 

за клиент, дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ: „КЛИЕНТ е 

клиент на едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително 

предприятие за природен газ, което купува природен газ“. 

6. Член 3, ал. 12 да придобие следната редакция: „Място на доставка“ е 

границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от точката на 

присъединяване“, в съответствие с Наредба № 4. 

7. В чл. 3 да се добавят следните определения: 

– за точка на присъединяване в съответствие чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4: 

„ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която операторът на 

газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се определя от 

оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4).“; 

- за граница на собственост, съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА 

НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на 

присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа.“  

8. Член 10, ал. 2 да придобие следната редакция „Клиентът е длъжен да не 

допуска присъединяване на трети лица към собствената си газова инсталация или 

съоръжения.“ Другият текст се заличава, тъй като ще се създаде възможност за 

доставка на природен газ от дружеството чрез едно средство за търговско измерване 

(СТИ) на повече от един клиент. 

9. В Раздел III „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Севлиевогаз-2000“ АД 
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като снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество – за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ), съгласно която енергийните 

предприятия предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за 

процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги 

не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си. 

10. В чл. 14, да се премахне текста „,с изключение на случаите, в които е 

необходимо по-дълго технологично време за отстраняване на аварията.“ В съответствие 

с чл. 73, ал. 3 от ЗЕ.  

11. Да се създаде текст, който да урежда правото на клиента да поиска 

проверка на качеството на природния газ.  

12. Член 16, ал. 1 да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.“ 

13. В чл. 16, ал. 3 изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“, като 

дружеството следва изготви към проекта Контролен списък.  

14. В Раздел V „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на другия доставчик на природен газ данни за 

потреблението на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между 

клиента и доставчика на енергия или природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ; 

15. В заглавието на Раздел VI „Ред за измерване, достъп, отчитане и 

разпределение на природния газ“ думата „разпределение“ да се замени с „пренос“. 

Бележката е редакционна. 

16. В Раздел VI „Ред за измерване, достъп, отчитане и разпределение на 

природния газ“ да се предвиди текст, регламентиращ задължението на дружеството 

съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да предоставя информация за фактурирането поне веднъж 

на три месеца, а при поискване или когато клиентите са направили избор да получават 



 

  стр. 66 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

електронни сметки – два пъти в годината. 

17. В чл. 18 след изразът „се извършва в“ текстът да се замени с: „мястото на 

доставка, което е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от 

точката на присъединяване.“ в съответствие с определението в чл. 3, ал. 12. 

18. В чл. 22 да се премахнат думите „непосредствено преди“ и да се заменят с 

думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

19. Чл. 24, ал. 2, предл. 2 изразът „във всички останали случаи“ да се замени с 

„в случай, че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване – 

липса на грешка, извън границите на допустимата“ в съответствие с преходното предл. 

20. Член 31 следва да се коригира, тъй като така императивно представен 

текстът възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на 

възражение на клиента за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, 

отчитане на показанията му и др. 

21. Член 32 да се премахне. Текстът е със следното съдържание „Ако в мястото 

на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика между 

показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено непосредствено 

преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните уреди на всички 

КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, пропорционално на 

приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях 

протокол за разпределение на разликата в количествата.“. Така предложен, текстът 

противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която „Измерването на 

количеството природен газ за клиентите, присъединени към газоразпределителните 

мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на операторите 

на разпределителните мрежи.“ 

22. В чл. 33, ал. 3 изразът: „за 1 (един) Мегаватчас (МWh)“ да придобие 

следната редакция: „в левове за MWh“ в съответствие с чл. 19, ал. 6 от Наредба № 2 от 

19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). 

23. В чл. 34 да се предвиди и задължението на дружеството да предоставя на 

клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

24. Член 35, ал. 2 да придобие следната редакция: „Заплащането на дължимите 

суми за количества природен газ за битови и не битови нужди се извършва на 

основание издадени от Дружеството фактури, изпратени на посочения от Клиента 

адрес и достъпни на неговата интернет страница“. 

25. Член 36, ал. 4 да отпадне, тъй като постъпването на сумите в сметката на 

„Севлиевогаз-2000“ АД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента.  

26. Член 37 да се измени по следния начин: „КЛИЕНТЪТ в срок от 7 /седем/ 

работни дни, след получаване на фактурата за плащане е длъжен, да уведоми писмено 

ДРУЖЕСТВОТО за констатирана от него положителна или отрицателна разлика между 

фактурираното от ДРУЖЕСТВОТО и стойността на действително доставеното 

количество природен газ през съответния отчетен период.“ Изменението се налага, тъй 

като предложеният 14 дневен срок за уведомяване от страна на клиента на дружеството 

за констатирана разлика, надвишава 10 дневния срок за плащане, предвиден в чл. 33, 

ал. 3, което нарушава правото на клиента да оспори фактурираните количества.  

27. Член 39, ал. 1 да се редактира по следния начин, като се създадат нова ал. 2 

и ал. 3 и да се преномерират последващите текстове в чл. 39:  

„Чл. 39. (1) Когато по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на 

ДРУЖЕСТВОТО на средството за търговско измерване се констатират нарушения в 
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целостта му и/или наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно 

отчитане, средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се 

запечатва със стикер със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТА има право да получи копие от констативния 

протокол.“ Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

28. Член 42, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 3 

от ЗЕ: „ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 часа преноса на 

природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:“ 

29. Член 42, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 74, ал. 2 

от ЗЕ: 

„В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО не е задължено да изплаща обезщетения 

за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване на снабдяването с природен газ, с изключение на случаите, при които 

авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.“ 

30. Член 43, ал. 1, предл. 1 да придобие следната редакция „Клиентът не е 

заплатил дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурите, 

договора за пренос и настоящите общи условия срокове“. Бележката е редакционна, 

тъй като трябва да бъде уточнено къде са посочени сроковете, както и сроковете за 

прекъсване или ограничаване на снабдяването, посочени във фактурите, следва да са 

идентични със сроковете, посочени в общите условия.  

31. Член 43, ал. 3 да се редактира и да се създаде нова буква „в“ като придобие 

следната редакция: „Уведомлението по предходната алинея ще се извършва по 

отношение на битовите Клиенти по един от следните начини, избран от съответния 

Клиент при сключване на индивидуален договор с Дружеството, а именно:  

а) sms-съобщение, изпратено на посочен за целта от Клиент мобилен номер; 

б) писмо, изпратено по електронна поща на посочен за целта от Клиента 

електронен адрес 

в)писмо, изпратено по поща или куриер на пощенски адрес, посочен за целта от 

крайния клиент“.  

В така представените от дружеството текстове са предвидени единствено начини 

за електронно уведомление. Новият текст е форма на физическо уведомяване и е в 

защита на клиенти от уязвими групи. 

32. Член 43, ал. 5 да отпадне с оглед горната редакция. 

33. В чл. 43, ал. 7 думата „статус“ да бъде заменена с думата „статут“. 

Бележката е редакционна. 

34. В член 43, ал. 8 да придобие следната редакция: „След надлежно 
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уведомяване в случаите в чл. 44, ал. 1, Дружеството не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от Клиент, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, с изключение на случаите в чл. 44, ал. 3“. Бележката е 

редакционна. 

35. В чл. 44, ал. 1 текстът „Ако сумите, дължими от Клиента не са постъпили по 

сметката на Дружеството“ да се замени с „Ако Клиентът в посочения във фактурата 

срок не заплати дължимите от него суми“. Постъпването на суми в сметката на 

дружеството не е отговорност на клиента, а на съответната банка. 

36. Член 44, ал. 4 да се отпадне. Възникналите спорове следва се уреждат 

съгласно нормите на Гражданския процесуален кодекс. 

37. Член 46, ал. 1 да придобие следната редакция – изразите „15 (петнадесет)“ и 

„10 (десет)“ да се заменят с изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй 

като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 40, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

38. Текстът на чл. 51 следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед 

обосновката на предвидената санкция. 

39. В чл. 53, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката на Дружеството, на основание Закона за задълженията и договорите“ и се 

замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в сметката на 

„Севлиевогаз-2000“ АД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

40. Раздел X „Ред за разглеждане на жалби на Клиентите. Решаване на 

спорове“ следва да бъде заличен, тъй като подлежи на уреждане в Правила за работа с 

потребители на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

41. Заглавието на Раздел ХI „Допълнителни условия“ приема следната 

редакция: Раздел X „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ със следното съдържание – чл. 63 и чл. 64 от проекта, като се 

извърши съответното преномериране. 

42. В чл. 64 от представения проект думата „засяга“ да бъде заменена с думата 

„отменя“. Бележката е редакционна. 

43. В Раздел X „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА 

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ се създава следната разпоредба: 

„Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ е в рамките на 

срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на дейността 

снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 
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(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.“  

 Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

44. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“ , със следното съдържание – чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 62, чл. 65 и чл. 66 от 

представения проект. Да се извърши съответното преномериране. 

45. Член 60, ал. 1 от представения проект да придобие следната редакция: 

„Всички искания, предизвестия и уведомления, относно доставката на природен газ 

следва да бъдат в писмена форма на хартиен носител подписани от страните или 

упълномощените от тях лица или по електронен път, подписани с квалифициран 

електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на 

адреса на другата страна - КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. Редакцията е съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги“. 

46. Член 61, ал. 1 от представения проект да придобие следната редакция в 

съответствие с чл. 147а от Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат 

задължителна сила за заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането 

им в сила – 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един 

местен всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента“. 

47. В чл. 66 от представения проект текстът „спорът се решава по съдебен 

път“ да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във връзка с Глава IХ 

от НЛДЕ: „клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от ЗЕ във връзка с 

Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган подлежи на оспорване 

по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен 

газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, като приложение към Общите условия на договорите 

за доставка на природен газ от „Севлиевогаз-2000“ АД, както и проект на „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, като 

приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителни мрежи от „Севлиевогаз-2000“ АД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Севлиевогаз-2000“ АД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Севлиевогаз-2000“ АД уреждат предоставянето на информация на 
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клиентите за потреблението им, условия и ред за извършване на дейността по 

снабдяване на обектите на потребителите с природен газ; договори за доставка на 

природен газ между „Севлиевогаз-2000“ АД и потребителите на природен газ в 

лицензираните територии, както и реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка 

и отговор на подадени и постъпили в „Севлиевогаз-2000“ АД жалби, сигнали и 

предложения. Уредени са и специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти 

на информация, свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването на 

уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Севлиевогаз-2000“ АД, с оглед 

неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и 

осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме 

представеният проект да бъде изменен както следва: 

1. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

2. В чл. 2, т. 1 текстът да се допълни със следния израз: „и формата на данните 

за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 

от ЗЕ. 

3. Член 16 да придобие следната редакция: „Статутът на Уязвим Клиент се 

получава и поддържа съгласно действащото законодателство“.  

4. Създава се нов чл. 18 със следното съдържание: 

„Чл. 18. (1) Клиенти на „Севлиевогаз-2000“ АД с доказан статут на уязвими 

клиенти, имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен 

сезон при облекчени условия. В случай че между „Севлиевогаз-2000“ АД и уязвимия 

клиент е постигнато съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат 

споразумителен протокол за това, „Севлиевогаз-2000“ АД няма право да прекъсне 

доставката на природен газ за сумите, за които е договорено разсрочването, при 

спазване на сроковете по погасителния план от страна на уязвимия клиент.  

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Севлиевогаз-2000“ АД 

може да прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в 

сроковете, определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

Чл. 18 от проекта да стане чл. 19. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Севлиевогаз-2000“ АД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Севлиевогаз-2000“ АД уреждат: 

предоставяне на информация на клиентите за потреблението им, условията и реда за 

присъединяване на потребители на природен газ към газоразпределителната мрежа 

(ГРМ), собственост на „Севлиевогаз-2000“ АД на териториите на 
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газоразпределителните региони; договори за присъединяване и договори за пренос на 

природен газ между „Севлиевогаз-2000“ АД и потребителите на природен газ на 

териториите на газоразпределителните региони, както и реда и срокове за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени и постъпили в „Севлиевогаз-2000“ АД 

жалби, сигнали и предложения; специални процедури за предоставяне на уязвими 

клиенти на информация, свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването 

на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Севлиевогаз-2000“ АД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове 

по неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и 

неговите клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен 

както следва: 

1. В член 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

2. В член 2, т. 1 текстът да се допълни със следния израз: „и формата на 

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

енергийни услуги получават достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ. 

3. Член 16 да придобие следната редакция: „Статутът на Уязвим Клиент се 

получава и поддържа съгласно действащото законодателство“.  

4. Създава се нов чл. 18 със следното съдържание: 

„Чл. 18. (1) Клиенти на „Севлиевогаз-2000“ АД с доказан статут на уязвими 

клиенти, имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен 

сезон при облекчени условия. В случай че между „Севлиевогаз-2000“ АД и уязвимия 

клиент е постигнато съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат 

споразумителен протокол за това, „Севлиевогаз-2000“ АД няма право да прекъсне 

доставката на природен газ за сумите, за които е договорено разсрочването, при 

спазване на сроковете по погасителния план от страна на уязвимия клиент.  

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Севлиевогаз-2000“ АД 

може да прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в 

сроковете, определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

Чл. 18 от проекта да стане чл. 19. 

 

Изказвания по т.8.:  

Докладва М. Димитров. „Севлиевогаз-2000“ АД е внесло в Комисията за 

одобряване проект на Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителни мрежи и доставка на природен газ на потребители на територията 

на община Севлиево и проекти на Правила за работа с потребителите, приложение към 

Общите условия. Представените проекти съдържат изискуемото съдържание съгласно 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Проектите на Общи условия 

на договорите са съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 
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Съдържанието на Общите условия е регламентирано в ЗЕ и в Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. В резултата на извършения анализ е 

установено, че проектите на Общи условия са съобразени с измененията в ЗЕ, с които 

се въвеждат мерките за защита на потребителите на енергийни услуги, имащи за цел да 

осигурят подобряване на защитата на правата им. В доклада са направени предложения 

за изменение на проектите Общи условия и Правила за работа с потребителите, с оглед 

пълно съответствие със ЗЕ и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и 

неговите клиенти. Направените предложения за изменения са по отношение на промяна 

на някои от дефинициите в проекта, приемането на Общи условия от страна на клиента, 

въвеждането на процедурата за смяна на доставчика, предоставянето на информация, 

изготвянето на контролен списък, премахването на предвидените възможности за 

присъединяване, мястото на доставка за повече от един клиент, т.е. чрез едно СТИ да се 

доставя природен газ на повече от един клиент, проверката на СТИ, случаите на 

прекъсване на снабдяването, създаването на раздел за срока и прекратяването на 

договора, посочването на цената на природния газ по компоненти и разсрочването на 

задължението за уязвими клиенти. Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 

5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка 

с чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД 

и „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, 

като приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД, както и на предложенията 

за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, 

ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя. 

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:35 часа.  

 А. Иванов каза, че иска да направи допълнение в диспозитива на решение: във 

връзка с поканата на представители на дружеството да бъдат поканени представителите 

и/или упълномощени от тях представители.  

 И. Иванов запита коя точка от диспозитива е това решение.  

 А. Иванова отговори, че е по т.3.  

 И. Иванов прочете т. 3 от диспозитива на решението с направеното допълнение: 

 Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя или 

упълномощени от него лица.  

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  
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Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. относно заявление на 

„Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, като 

приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД, както и на предложенията за 

задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката на 

01.02.2022 г. от 10:35 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Севлиевогаз-2000“ АД, 

или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-63 от 24.01.2022 г. относно 

заявление на „Райков сервиз“ ООД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Райков сервиз“ ООД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ и проект 

на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Райков сервиз“ ООД“. 
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В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) със заявление 

с вх. № E-15-58-11 от 22.11.2018 г., „Райков сервиз“ ООД е представило за одобрение 

проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян. Със 

заявление с вх. № E-15-58-12 от 22.11.2018 г., „Райков сервиз“ ООД е представило, за 

одобрение от КЕВР, проект на „Общи условия на договорите за снабдяване с природен 

газ от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян и „Правила за 

работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян. 

Съдържанието на този вид договори при публично известни общи условия, 

имащи за предмет „разпределение на природен газ“ по газоразпределителната мрежа и 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” е регламентирано в чл. 183а и чл. 183б 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и в чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Съгласно ал. 2 на 

чл. 127 от НЛДЕ общите условия следва да бъдат съставени от енергийното 

предприятие ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано 

правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ, 

както и правила за работа с потребителите на енергийни услуги, като част от общите 

условия на договорите, одобрени от Комисията, съгласно чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ. 

Производството по одобряване на общите условия започва по писмено 

заявление от енергийните предприятия, към което следва да бъдат приложени 

изискуемите документи съгласно чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ. Проектите на общите условия 

следва да бъдат оповестени от енергийното предприятие на клиентите по подходящ 

начин и да бъдат обявени в центровете за работа с клиентите най-малко 30 дни преди 

предоставяне на заявлението за одобряването им (чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-9 от 22.01.2019 г., отменена със Заповед № З-Е-98 от 

11.05.2021 г., отменена със Заповед № З-Е-17 от 21.01.2022 г. на Председателя на КЕВР 

е сформирана работна група, която да извърши преглед от формална страна на 

заявления с вх. № Е-15-58-11 от 21.11.2018 г. и вх. № Е-15-58-12 от 21.11.2018 г. от 

„Райков сервиз“ ООД и да изготви доклад и проект на решение за одобряване на 

предложените от „Райков сервиз“ ООД общи условия на договорите и правила за 

работа с потребителите на енергийни услуги. 

След извършена проверка на представените документи се установи следното:  

КЕВР е издала на „Райков сервиз“ ООД лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ“ по газоразпределителната 

мрежа на територията на община Смолян и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за 

извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на община Смолян. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ одобрените общи условия са приложение 

към издадените лицензии. 

Към заявление с вх. № E-15-58-11 от 22.11.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е 

представило в Комисията: 

1. Проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян; 

2. Проект на „Правила за работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД“ за 

община Смолян; 

3. Протокол № 5 от 24.09.2018 г. на общо събрание на съдружниците на „Райков 



 

  стр. 75 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

сервиз“ ООД, с което са приети проектите на: „Общи условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ и „Правила 

за работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД“; 

4. Публикувана обява в брой 68 на вестник „Отзвук“ за насрочено публично 

обсъждане на 25.10.2018 г. на проектите; 

5. Протокол от 25.10. 2018 г. от проведено обществено обсъждане, от който е 

видно, че няма получени становища и бележки в хода на публичното обсъждане; 

6. Документ за внесена държавна такса. 

Към заявление с вх. № E-15-58-12 от 22.11.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е 

представило в КЕВР:  

1. Проект на „Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ от 

краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян;  

2. Проект на „Правила за работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД“ за 

община Смолян; 

3. Протокол № 5 от 24.09.2018 г. на общо събрание на съдружниците на „Райков 

сервиз“ ООД, с което са приети проектите на: „Общи условия на договорите за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител“, „Правила за работа с потребителите“ 

на „Райков сервиз“ ООД и контролен списък към общите условия за снабдяване с 

природен газ; 

4. Публикувана обява в брой 68 на вестник „Отзвук“ за насрочено публично 

обсъждане на проектите на 25.10.2018 г.; 

5. Протокол от 25.10.2018 г. от проведено обществено обсъждане, от който е 

видно, че няма получени становища и бележки в хода на публичното обсъждане; 

6. Документ за внесена държавна такса; 

7. Проект на Контролен списък (изготвен въз основа на контролния списък, 

приет от Европейската комисия, както и съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 

127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от НЛДЕ). 

Предвид гореизложеното заявителят е изпълнил разпоредбите на чл. 128 и чл. 

129 от НЛДЕ.  

Проектът на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“, Проектът „Общи условия на 

договорите за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Райков 

сервиз“ ООД“ (Проекти на Общи условия) и Проектът на „Правила за работа с 

потребители на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян (Проект на Правила) са 

съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма, като текстовете 

са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и точно формулирани, 

подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и НЛДЕ съдържание. 

В резултат на извършения анализ се установи, че Проектите на общи условия са 

съобразени с измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г., с които се въвеждат 

мерки за защита на потребителите на енергийни услуги, имащи за цел да осигурят 

подобряване на защитата на правата им. Проектите съдържат клаузи относно 

задължителното съдържание на договорите с потребители на енергийни услуги, в 

съответствие с разпоредбите на чл. 38а от ЗЕ, както и разпоредби относно 

информацията, която енергийните предприятия - страни по договорите, предоставят на 

своите потребители на енергийни услуги, както и начините за нейното предоставяне, 

съгласно чл. 38б от ЗЕ. Въведено е изискването енергийните предприятия, извършващи 

снабдяване с природен газ, да осигуряват центрове за предоставяне на информацията на 

потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата за 
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работа с потребители (чл. 38г от ЗЕ), както и задължението на енергийните 

предприятия, предоставящи услуги от обществен интерес, в общите условия за 

снабдяване и ползване на мрежите и в правилата за работа с потребители на енергийни 

услуги да определят специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на 

информация, свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими 

клиенти, съгласно чл. 38д от ЗЕ. 

Проектите на общи условия са съобразени с изменението и допълнението на ЗЕ, 

обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г., по отношение на мерките за защита на потребителите 

на енергийни услуги. В тази връзка, в съответствие с чл. 38е от ЗЕ е предвидено 

задължението на крайния снабдител да информира клиента, заедно с фактурата за 

последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на природен газ 

на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената 

консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година. Съгласно 

чл. 38ж от ЗЕ, е въведено правото на клиента да поиска от оператора на 

газоразпределителната мрежа да бъде извършена метрологична експертиза на 

средството за търговско измерване, като са определени реда и условията за това. 

Проектите предвиждат и задължение за крайния снабдител, когато по негова 

инициатива ще бъде преустановено снабдяването на клиента с природен газ, крайният 

снабдител да уведоми клиента по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди 

датата на преустановяване на снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ.  

Проектите на общи условия са изготвени в съответствие с изменението и 

допълнението на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., относно мерките за защита на 

потребителите на енергийни услуги, които задължително трябва да се съдържат в 

договорите с потребители на енергийни услуги, а именно - предвидена е възможност 

при промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги потребителите 

едностранно да прекратят договора, ако не приемат новите условия и/или цени, без 

допълнително заплащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. Съгласно чл. 38а, 

ал. 1, т. 7 от ЗЕ, е отразено задължението за енергийните предприятия да се произнасят 

по жалби на потребители на енергийни услуги в срок до три месеца от постъпването 

им. 

Предложените проекти на общи условия предвиждат също и задължение на 

дружеството да предоставя на своите клиенти информация за реално потребените 

количества и стойността на предоставената услуга в съответствие с договорената 

периодичност на отчитане без задължение за допълнително плащане за тази услуга 

съобразно чл. 38б, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, както и възможност за предоставяне на електронна 

информация за фактурирането и електронни фактури, в съответствие с чл. 38б, ал. 1, т. 

8 от ЗЕ. Осигурен е и широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 

потребление, съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. В съответствие с разпоредбата на чл. 38б, ал. 

3 са регламентирани условията и реда, по които доставчикът предоставя на друг 

доставчик на енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато 

това е предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или 

природен газ. Съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ, доставчикът предоставя информация за 

фактурирането поне веднъж на три месеца, а при поискване или когато потребителите 

са направили избор да получават електронни сметки, а съгласно чл. 38б, ал. 6 от ЗЕ, 

дружеството предоставя на потребителите на енергийни услуги, свързани с доставки на 

природен газ, допълнителна информация за кумулативни данни за период поне три 

предходни години или за периода от влизането в сила на договора за снабдяване с 
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природен газ, ако той е по-кратък, както и подробни данни за потреблението, за който и 

да е ден, седмица, месец и година при използване на интелигентни системи за 

измерване чрез предоставяне на крайния клиент чрез интернет или чрез интерфейса на 

измервателния уред на данни за период, не по-кратък от 24 предходни месеца, или за 

периода от влизането в сила на договора за снабдяване с природен газ, ако той е по-

кратък. Проектите предвиждат задължение на дружеството да уведомява своите битови 

клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените на 

предоставяните услуги, както и за правото на потребителите едностранно да прекратят 

договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия 

и/или цени, в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. Предвидено е също 

дружеството, в качеството си на доставчик на природен газ, да осигури център за 

предоставяне на информация по чл. 38а, 38б и 38в от ЗЕ на потребителите, както и на 

центрове за работа с тях съгласно правилата за работа с потребители на енергийни 

услуги, което е в съответствие с чл. 38г от ЗЕ. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ за 

община Смолян, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, предлагаме представения проект да бъде изменен, както следва: 

52. Навсякъде в Проекта думата „потребителите“ да се замени с думата 

„клиентите“, съгласно определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

53. Чл. 3, т. 5 да придобие следната редакция: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното 

събрание на Република България, Министерският съвет или други държавни и 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“. 

Редакцията произтича от членството на България в Европейския съюз, което налага 

спазване и на европейското законодателство. 

54. В чл. 33, ал. 1, изразът „или оправомощена за това лаборатория“ да 

отпадне. Метрологичната експертиза се извършва от Българския институт по 

метрология (БИМ), съгласно чл. 38ж от ЗЕ. 

55. В Глава шеста „Ред за достъп, измерване, отчитане, фактуриране и 

заплащане на пренесения/разпределения природен газ“ да се създаде текст със 

следното съдържание: „Цената на природния газ се определя в левове за MWh, в 

съответствие с действащите нормативни актове. Измерените количества природен 

газ в нормални кубически метри от СТИ се преобразуват в енергийни единици МWh.“ 

56. Глава осма „Ред за разглеждане на жалби на клиентите. Решаване на 

спорове“ се заличава, тъй като материята подлежи на уреждане в Правила за работа с 

потребители на природен газ на „Райков сервиз“ ООД, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

57. В Проекта да се предвидят текстове, регламентиращ процедурата за 

смяна на доставчик на природен газ, в съответствие с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във 

връзка с чл. 31 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ), съгласно която 

енергийните предприятия предоставят на своите потребители на енергийни услуги 

информация за процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на 

енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си. 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 
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снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД“ за община 

Смолян, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото 

прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, 

предлагаме представения проект да бъде изменен, както следва:  

1. Навсякъде в проекта думата „потребителите“ да се замени с думата 

„клиентите“, съгласно определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

2. Чл. 3, т. 5 да придобие следната редакция: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава 

съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 

Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

3. В Проекта да се предвиди текст относно начина и реда за извършване на 

метрологична експертиза на СТИ, съгласно чл. 38ж от ЗЕ. 

4. В Проекта да се създаде разпоредба със следното съдържание: „Цената на 

природния газ се определя в левове за MWh, в съответствие с действащите 

нормативни актове. Измерените количества природен газ в нормални кубически 

метри от СТИ се преобразуват в енергийни единици МWh.“ 

5. Глава девета „Ред за разглеждане на жалби на клиентите. Решаване на 

спорове“ се заличава, тъй като материята подлежи на уреждане в Правила за работа с 

потребители на природен газ на „Райков сервиз“ ООД, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

III. След анализ на представения проект на „Правила за работа с потребителите 

на „Райков сервиз“ ООД за община Смолян“ се установи, че той отговаря на 

изискванията на ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

След извършване на анализите върху „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“, „Общи 

условия на договорите за снабдяване с природен газ на „Райков сервиз“ ООД“ и на 

„Правила за работа с потребители на „Райков сервиз“ ООД“ се установи, че проектите 

съответстват на  изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. 

 

Изказвания по т.9.:  

Докладва М. Димитров. „Райков сервиз“ ООД е внесло заявление за одобрение 

на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на дружеството, проект на „Общи условия на договорите 

за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Райков сервиз“ ООД“ и проект на 

„Правила за работа с потребителите на „Райков сервиз“ ООД“ за община Смолян. 

Представените проекти съдържат изискуемото съдържание, съгласно Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Проектите на Общи условия на договорите 

са съставени ясно и изчерпателно, в лесно достъпна за клиентите форма. Съдържанието 

на Общите условия е регламентирано в закона и в Наредба № 3. В резултат на 

извършения анализ е установено, че проектите на Общи условия са съобразени с 

измененията на закона, с които се въвеждат мерки за защита на потребителите на 

енергийни услуги, имащи за цел да осигурят подобно подобряване на зашитата на 

правата им. В доклада са направени предложения за изменение на проектите на Общи 

условия и Правилата за работа с потребители, с оглед пълно съответствие със ЗЕ и 

осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти. 

Предложенията за изменение на работната група са по отношение промяна на някои от 
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дефинициите, метрологичната експертиза да се извършва само в БИМ, цената на 

природния газ да е в енергийни единици и измерените обемни единици от СТИ се 

преизчисляват в енергийни единици, прехвърляне на главата за разглеждане на жалбите 

в главата за работа с потребители, както е предвидено в ЗЕ, да се предвиди процедура 

за смяна на доставчика. Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 

21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, 

ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

от „Райков сервиз“ ООД проекти на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителна мрежа“, „Общи условия на договорите за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и „Правила за работа с 

потребителите“, както и на предложенията за задължителни указания, които да 

бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица.  

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Да се публикува доклада на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:30 часа.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-63 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Райков 

сервиз“ ООД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“. 

 2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените от 

„Райков сервиз“ ООД проекти на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителна мрежа“, „Общи условия на договорите за снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ и „Правила за работа с потребителите“, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:30 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Райков сервиз“ ООД, или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 
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5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г. относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Сопот, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, 

подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

 

С писмо с вх. № Е-15-60-4 от 13.02.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване проект на Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи и 

доставка на природен газ на потребители в обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина, обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг и териториите на общините Сопот и Хисаря и обособена 

територия „Запад“ и проект на Правила за работа с потребителите, които обединяват 

дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“.  

В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-60-4 от 21.02.2019 г. КЕВР е уведомила 

„Аресгаз“ ЕАД, че дружеството следва да изготви отделни проекти на Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи и на Общи 

условия на договорите за снабдяване с природен газ от краен снабдител за всяка една 

от издадените на „Аресгаз“ ЕАД лицензии, и съответно Правила за работа с 

потребителите, като приложение към Общите условия. С писмото е изискано „Аресгаз“ 

ЕАД да подаде писмени заявления по чл. 129 от НЛДЕ за одобряване на изготвените 

проекти с приложени към тях изискуемите документи съгласно НЛДЕ, удостоверяващи 

изпълнението на процедурите по чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ. 

С писмо с вх. № Е-15-60-4 от 06.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в КЕВР за 

одобряване отделни проекти на Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителни мрежи и на проекти на Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ на потребителите за всяка една от издадените на „Аресгаз“ 

ЕАД лицензии и съответно проект на Правила за работа с потребителите, като 

приложение към Общите условия. Към писмото дружеството не е представило 

изискуемите документи съгласно НЛДЕ, удостоверяващи изпълнението на процедурите 

по чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ по отношение на представените проекти. Представените 

приложения към писмо с вх. № Е-15-60-4 от 06.03.2019 г. по т. 3 до т. 8 не доказват 

изпълнение в цялост на чл. 128 от НЛДЕ по отношение на внесените с посоченото 

писмо 5 проекта на Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 
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газоразпределителни мрежи и 5 проекта на Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ на потребители от „Аресгаз“ ЕАД, ведно с проекти на Правилата за 

работа с потребителите, за отделните лицензионни територии на дружеството. 

Приложеният Протокол от 05.03.2019 г. и разпечатката от интернет сайта на „Аресгаз“ 

ЕАД удостоверяват единствено обстоятелството, че проектите на Общи условия и 

Правила за работа с потребителите, представени с писмо с вх. № Е-15-60-4 от 

06.03.2019 г. са публикувани на интернет страницата на дружеството.  

Предвид гореизложеното с писмо с изх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. 

дружеството е уведомено, че провеждането от „Аресгаз“ ЕАД на процедурата по чл. 

128 от НЛДЕ и представянето на изискуемите документи по чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ е 

задължително условие за редовност и допустимост, съответно за разглеждане по 

същество на заявлението и представените към него проекти на документи и с оглед 

удостоверяване изпълнението на задълженията по чл. 128, ал. 1 и чл. 129 от НЛДЕ, е 

необходимо да представи в КЕВР доказателства за:  

- оповестяване на проектите на общи условия на договорите на крайните 

клиенти по подходящ начин и за обявяването им в центровете за работа с крайните 

клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за одобряване от комисията по 

отношение на внесените с писмо с вх. № Е-15-60-4 от 06.03.2019 г. отделни проекти; 

- становищата и бележките по проекта, получени в хода на публичното 

обсъждане на общите условия, както и протоколът от публичното обсъждане;  

- становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в 

хода на публичното обсъждане на проекта на общите условия;  

- решение на управителните органи на енергийното предприятие за приемане на 

отделните проекти на общи условия на договорите и правила за работа с 

потребителите. 

С писмо с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило 

заявление за одобряване от КЕВР: проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община 

Сопот“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот“ и 

проект на „Правила за работа с потребителите на „Аресгаз“ ЕАД за територията на 

община Сопот“. 

Съдържанието на този вид договори при публично известни общи условия, 

имащи за предмет „доставка на природен газ от краен снабдител“ и „пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа“ е регламентирано в чл. 183а и чл. 183б 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и в чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от НЛДЕ. Съгласно ал. 2 

на чл. 127 от НЛДЕ общите условия следва да бъдат съставени от енергийното 

предприятие ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано 

правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в 

закона, както и правила за работа с потребителите на енергийни услуги, като част от 

общите условия на договорите, одобрени от Комисията, съгласно чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ.   

Производството по одобряване на общите условия започва по писмено 

заявление от енергийните предприятия, към което следва да бъдат приложени 

изискуемите документи съгласно чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ. Проектите на общите условия 

следва да бъдат оповестени от енергийното предприятие на клиентите по подходящ 

начин и да бъдат обявени в центровете за работа с клиенти най-малко 30 дни преди 

представянето на заявлението за одобряването им (чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ). 



 

  стр. 82 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г. на председателя на КЕВР е назначена 

работна група за проучване на преписката.  

След извършена проверка на представените документи се установи 

следното:  

С Решение № Л-332 от  12.07.2010 г. на ДКЕВР на „Черноморска технологична 

компания“ АД е издадена  лицензия № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за 

извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на 

територията на община Сопот. С Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. КЕВР e дала 

разрешение за преобразуване на лицензиант, чрез вливане на дружеството „Рила газ“ 

ЕАД в дружеството „Черноморска технологична компания“ АД, ново наименование 

„Аресгаз“ АД. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ, одобрените общи условия са приложение 

към лицензиите. 

Към заявление с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. са приложени:  

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот “; 

- Проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община 

Сопот “ 

- Проект на правила за работа с потребителите на „Аресгаз“ ЕАД за 

територията на община Сопот“, приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз”EАД; 

- Проект на правила за работа с потребителите на „Аресгаз“ ЕАД за 

територията на община Сопот“, приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз”EАД; 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – 

сканиран файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД за 

одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

територията на община Сопот“ и проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за 

територията на община Сопот “; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове; 

- Документи за внесени държавни такси. 

Предвид гореизложеното, заявителят е изпълнил разпоредбите на чл. 128 и чл. 

129 от НЛДЕ.  

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД и Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот, са 

съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма, като текстовете 

са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и точно формулирани, 

подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и НЛДЕ съдържание.  
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В резултат на извършения анализ се установи, че проектите на общи условия са 

съобразени с измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г., с 

които се въвеждат мерки за защита на потребителите на енергийни услуги, имащи за 

цел да осигурят подобряване на защитата на правата им. Проектите съдържат клаузи в 

съответствие с разпоредбите на:  

- чл. 38а от ЗЕ, където е посочено задължителното съдържание на договорите с 

потребители на енергийни услуги;  

- чл. 38б от ЗЕ, където е посочена информацията, която енергийните 

предприятия - страни по договорите, предоставят на своите потребители на енергийни 

услуги, както и начините за нейното предоставяне;  

- чл. 38г от ЗЕ, с който е въведено изискването енергийните предприятия, 

извършващи доставка на природен газ, да осигуряват центрове за предоставяне на 

информацията на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно 

правилата за работа с потребители;  

- чл. 38д от ЗЕ, в който се регламентира задължението на енергийните 

предприятия, предоставящи услуги от обществен интерес, в общите условия за 

снабдяване и ползване на мрежите и в правилата за работа с потребители на енергийни 

услуги да определят специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на 

информация, свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими 

клиенти.   

Проектите на общи условия са съобразени с изменението и допълнението на ЗЕ, 

обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г. по отношение на мерките за защита на потребителите на 

енергийни услуги, както следва: 

- предвидено е крайният снабдител да информира клиента, заедно с фактурата за 

последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на природен газ 

на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената 

консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година, което е в 

съответствие с чл. 38е от ЗЕ; 

- включено е правото на клиента да поиска от оператора на 

газоразпределителната мрежа да бъде извършена метрологична експертиза на 

средството за търговско измерване, като са определени реда и условията за това в 

съответствие с чл. 38ж от ЗЕ; 

- въведено е задължението, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде 

преустановено снабдяването на клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми 

клиента по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на 

преустановяване на снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ.  

Проектите на общи условия са изготвени в съответствие с изменението и 

допълнението на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., относно мерките за защита на 

потребителите на енергийни услуги, които задължително трябва да се съдържат в 

договорите с потребители на енергийни услуги, а именно:  

- предвидена е възможност при промяна на договорните условия и цените на 

предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят договора, ако не 

приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в съответствие с чл. 

38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ; 

- отразено е задължението за енергийните предприятия да се произнасят по 

жалби на потребители на енергийни услуги в срок до три месеца от постъпването им 

съобразно чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, като конкретната разпоредба в общите условия 

предвижда този срок да е 30 дни. 
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Предложените проекти на общи условия предвиждат също и следните 

законоустановени задължения за крайните снабдители и операторите на 

газоразпределителни мрежи:  

- дружеството да предоставя на своите клиенти информация за реално 

потребените количества и стойността на предоставената услуга в съответствие с 

договорената периодичност на отчитане без задължение за допълнително плащане за 

тази услуга съобразно чл. 38б, ал. 1, т. 3 от ЗЕ; 

- възможност за предоставяне на електронна информация за фактурирането и 

електронни фактури, което е в съответствие с чл. 38б, ал. 1, т. 8 от ЗЕ; 

- осигуряване на клиентите от доставчика на природен газ широк избор на 

методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи 

и отразяват адекватно вероятното потребление; да предоставя на друг доставчик на 

енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато това е 

предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или 

природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ; 

- възможност да се предоставя информация за фактурирането поне веднъж на 

три месеца, а при поискване или когато потребителите са направили избор да получават 

електронни сметки – два пъти в годината, което е в съответствие с чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ; 

- дружеството, съобразно чл. 38б, ал. 6 от ЗЕ, да предоставя на потребителите на 

енергийни услуги, свързани с доставки на природен газ, допълнителна информация за: 

1. кумулативни данни за период поне три предходни години или за периода от 

влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък;  

2. подробни данни за потреблението, за който и да е ден, седмица, месец и 

година при използване на интелигентни системи за измерване, чрез предоставяне на 

крайния клиент, чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред на данни за 

период, не по-кратък от 24 предходни месеца, или за периода от влизането в сила на 

договора за доставка, ако той е по-кратък;  

- дружеството да уведомява своите битови клиенти за всяка предложена промяна 

на договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

потребителите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени. Текстовете в тази връзка  са 

в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ; 

- дружеството, в качеството му на доставчик на природен газ, да осигури 

центрове за предоставяне на информация по чл. 38а, 38б и 38в от ЗЕ на потребителите, 

както и на центрове за работа с тях съгласно правилата за работа с потребители на 

енергийни услуги, което е в съответствие с чл. 38г от ЗЕ. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на 

община Сопот“ (Общи условия за доставка), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и 

подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между 

дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният проект да бъде изменен, 

както следва: 

58. В чл. 1, ал. 1 думата „потребителите“ да се замени с думата 

„клиентите“. В тази връзка, навсякъде в Общите условия за доставка думите 

„потребител/и/те“ да се заменят с „клиент/и/те“ съгласно определението за клиент, 

дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

59. Текстът на чл. 2 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 
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147а от Закона за защита на потребителите по следния начин: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и  обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“ 

60. Да се създаде нов чл. 3, съответстващ на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия.“. 

61. Член 3, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с 

определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ: 

„КЛИЕНТ е клиент на едро или краен клиент на енергия или природен газ, 

включително предприятие за природен газ, което купува природен газ“. 

62. Член 3, ал. 7 придобие следната редакция: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди.“ 

Бележката е редакционна. 

63. Член 3, ал. 9 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 306, ал. 

2 от Търговския закон и да се предвиди текст, който да урежда задълженията на 

страните за уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при 

неуведомяване: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват всички 

непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата 

страна в какво се състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.“ 

64. Член 3, ал. 10 да придобие следната редакция: „Законодателство 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание 

на Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия.“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

65. В чл. 3, след ал. 14 да се добавятследните определения: 

– за точка на присъединяване в съотвествие чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. 

за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4): 

„ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която операторът на 

газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се определя от 

оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4).“; 

- за граница на собственост, съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА 

СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на 

присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа.“  

Да се извърши съответното преномериране на алинеите в чл. 3. 

66. Член 3, ал. 15 да придобие следната редакция в съответствие с Наредба 

№ 4 по следния начин: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване.“  



 

  стр. 86 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

67. В чл. 3, ал. 18 да се заличат думите „титуляр с“. Изменението е 

редакционно. 

68. В чл. 5 да се заличи ал. 8 и да се създаде нов чл. 6 със следното 

съдържание: „Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ след подадено 

писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа, придружено с 

документите, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4.“ 

69. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира предоставянето от небитови клиенти на 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, в 

съответствие с чл. 5 от Правила за търговия с природен газ във връзка с чл. 38а от ЗЕ. 

70. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира задължението на дружеството да определи специални процедури за 

предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за 

преустановяване снабдяването на уязвими клиенти, в съотвествие с чл. 38д от ЗЕ. 

71. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира условията за едностранно прекратяване на договора от клиентите, 

включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова 

прекратяване без допълнително плащане в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

72. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1)  Всеки клиент има право да смени „Аресгаз“ ЕАД като 

снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ), съгласно която енергийните 

предприятия предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за 

процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги 

не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си. 

73. В чл. 9, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го има в 

чл. 3, ал. 1, където се среща за първи път. 

74. Член 14, ал. 1 да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 
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„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.“ 

75. В чл. 14, ал. 2 изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“, като 

дружеството следва изготви към проекта Контролен списък. 

76. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на енергия или природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ; 

77. В заглавието на Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ да се премахне думата „разпределение“. 

Бележката е редакционна. 

78. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и заплащане 

на природния газ“ да се предвиди текст, регламентиращ задължението на дружеството 

съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да предоставя информация за фактурирането поне веднъж 

на три месеца, а при поискване или когато клиентите са направили избор да получават 

електронни сметки – два пъти в годината. 

79. В чл. 16 след изразът „се извършва“ текстът да се замени с: „мястото на 

доставка, което е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от 

точката на присъединяване.“ в съответствие с определението в чл. 9, ал. 15. 

80. В чл. 20 да се премахнат думите „непосредствено преди“ и да се заменят с 

думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

81. Член 29 да се премахне, тъй като така императивно представен текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

клиента за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др.   

82. Член 30 да се премахне. Текстът е със следното съдържание „Ако в мястото 

на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика между 

показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено непосредствено 

преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните уреди на всички 

КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, пропорционално на 

приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях 

протокол за разпределение на разликата в количествата.“. Така предложен, текстът 

противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която „Измерването на 

количеството природен газ за клиентите, присъединени към газоразпределителните 

мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на операторите 

на разпределителните мрежи.“ 

83. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и заплащане 

на природния газ “, чл. 31, ал. 2, б. „б“ и б. „в“ след думата „утвърдената“ да се добави 

изразът „от КЕВР“. Предложението е редакционно. 

84. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и заплащане 

на природния газ“, чл. 31, ал. 2, б. „г“ да отпадне изразът: „ , собственост на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.“, тъй като текстът ограничава собствеността на мрежата до 

един оператор на преносна мрежа. 

85. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и заплащане 
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на природния газ“, чл. 31, ал. 3 изразът: „за 1(един) Мегаватчас (МWh)“ да придобие 

следната редакция: „в левове за MWh“ в съответствие с чл. 19, ал. 6 от Наредба № 2 от 

19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). 

86. В чл. 32 да се предвиди и задължението на дружеството да предоставя на 

клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

87. В чл. 34, ал. 6 след израза „(ДДС)“ да се добави изразът „разбивка на цената 

по компоненти, ако такива са утвърдени“. Предложението е с цел съответствие с чл. 

127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: „съдържанието на издаваните от енергийните предприятия 

фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и съдържат 

конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на електрическа 

енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния период, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени;“. 

88. В чл. 34 да се предвиди текст, който да регламентира съдържанието на 

фактурите, издавани от дружеството за едномесечен отчетен период, като текстът бъде 

съобразен с указанието, дадено в т. 30. 

89. Чл. 34, ал. 9 да отпадне, тъй като постъпването на сумите в сметката на 

„Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във вреда на 

клиента.  

90. Член 35 да се измени по следния начин: „КЛИЕНТЪТ в срок от 7 /седем/ 

работни дни, след получаване на фактурата за плащане е длъжен, да уведоми писмено 

ДРУЖЕСТВОТО за констатирана от него положителна или отрицателна разлика между 

фактурираното от ДРУЖЕСТВОТО и стойността на действително доставеното 

количество природен газ през съответния отчетен период.“ Изменението се налага, тъй 

като предложеният 14 дневен срок за уведомяване от страна на клиента на дружеството 

за констатирана разлика, надвишава 10 дневния срок за плащане, предвиден в чл. 33, 

ал. 3, което нарушава правото на клиента да оспори фактурираните количества.  

91. Член 37 да се редактира по следния начин:  

„Чл. 37. (1) По сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на 

ДРУЖЕСТВОТО на средството за търговско измерване се констатират нарушения в 

целостта му и/или наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно 

отчитане, средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се 

запечатва със стикер със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване от същия тип. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един свидетел. В 

протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТА има право да получи копие от констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване за 

проверка на лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния газ на 

КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от лицензирана 
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лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и подписват 

споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за периода на 

неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва да заплати на 

другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. Копие от 

констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към споразумителния 

протокол. 

(6) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско 

измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, ДРУЖЕСТВОТО може 

да търси плащане за количествата природен газ, само когато е налице доказано виновно 

поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната уредба в тази връзка.“ 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

92. Член 40, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 3 

от ЗЕ: „ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 часа доставката на 

природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:“ 

93. Член 40, ал. 2 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 

от ЗЕ: „В случаите в преходната алинея,  ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно най-

кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването 

при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране и сроковете за възстановяване на снабдяването с природен газ.“ 

94. Член 40, ал. 3 да отпадне, тъй като е в противоречие с чл. 73, ал. 3 от ЗЕ. 

95. Член 40, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 74, ал. 2 

от ЗЕ: 

„В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО не е задължено да изплаща обезщетения за 

щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване на снабдяването с природен газ, с изключение на случаите, при които 

авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.“ 

96. Член 41, ал. 1, предл. 1 след думата „фактурите“ да се добави и изразът 

„настоящите общи условия“, тъй като сроковете за прекъсване или ограничаване на 

снабдяването, посочени във фактурите, следва да са идентични със сроковете, посочени 

в общите условия. 

97. В чл. 41, ал. 3, б. „в“ да се коригира техническата грешка. 

98. В чл. 41, ал. 8 да придобие следната редакция: „След надлежно уведомяване 

по реда на този член ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и пропуснати 

ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването на 

подаването на природния газ, поради неплащане.“. 

99. Член 44, ал. 1 да придобие следната редакция – изразите „15 (петнадесет)“ и 

„10 (десет)“ да се заменят с изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй 

като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 3 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

100. В чл. 45 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 

101. В чл. 49, ал. 1, изречение първо след израза „и наемател“ да се добави 

изразът „/ползвател“, а след израза „или наемател“ да се добави изразът „/ползвател“. В 
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изречение второ след думата „наемателя“ да се добави изразът „/ползвателя“, а 

изразът „за което наемодателят носи солидарна отговорност с „наемателя“ да се заличи. 

Текстът да придобие следната редакция: „Текстът да придобие следната редакция: 

„Чл.49.(1) КЛИЕНТ може да бъде и наемател/ползвател на жилище, който ползва 

природен газ за битови нужди или наемател/ползвател на обект, който ползва природен 

газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на 

наемателя/ползвател, който заплаща дължимите суми за природен газ“.  

Понятието „ползвател на имота“ е по-широко и включва „наемател“. По отношение на 

изискването за поемане на солидарна отговорност, то е необосновано въведено в 

противоречие с общите правила за юридическата отговорност на гражданскоправните 

субекти за поетите от тях задължения.  

102. Член 51, ал. 2 да отпадне, тъй като смислово повтаря текста на ал. 1, изр. 

първо. 

103. В чл. 51, ал. 3 да отпадне, тъй като в случаите, когато дружеството 

изпълни своите задължения за уведомяване на клиентите по чл. 38, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, 

не е необходимо изрично да се регламентира, че дружеството не дължи неустойка на 

клиентите. 

104. Член 52 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не 

изпълни задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

105. В чл. 54, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

106. В чл. 56 да се създаде текст, който да регламентира възможност подаването 

на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по електронен 

път, подписана с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

107. Член 57, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с 

Наредба за административното обслужване (Обн., ДВ., бр.78 от 26 септември 2006 г.).“, 

тъй като Законът за административното обслужване на физическите и юридическите 

лица е отменен 12.07.2006 г., а наредбата се прилага и за организациите, предоставящи 

обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.  
108. Член 61, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно доставката на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 
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електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

109. Член 62, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а 

от Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и  обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“ 

110. Член 63 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 62, ал. 1. 

111. Член 64 да отпадне, с оглед  даденото указание в Раздел VI да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

112. Заглавието на Раздел Х „Допълнителни условия“ да се измени по 

следния начин: „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ е в рамките на 

срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на дейността 

снабдяване с  природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

113. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“, който да има съдържанието на Раздел Х от проекта, с изключение на чл. 

66 и чл. 67, които се заменят с разпоредбите, посочени в т. 55. 

114. В чл. 68 да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на 

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

115. В чл. 69 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават 

по взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 
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непостигане на споразумение клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

територията на община Сопот (Общи условия за пренос), с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен, както следва: 

1. В чл. 1, ал. 1 думата „потребителите“ да се замени с думата „клиентите“. В 

тази връзка, навсякъде в Общите условия за пренос думите „потребител/и/те“ да се 

заменят с „клиент/и/те“ съгласно определението за клиент, дадено в §1, т. 27б от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

2. Член 2 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 131, ал. 2 от 

НЛДЕ, чл. 183а, ал. 3 от ЗЕ и чл. 147а от Закона за защита на потребителите: „Общите 

условия имат задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на 

влизането им в сила – 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен 

и в един местен всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и 

той се е съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с 

неговия подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да 

предаде подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“ 

3. Да се създаде нов чл. 3 със следното съдържане съгласно чл. 131, ал. 3 от 

НЛДЕ: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в срок до 30 дни 

след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да предложат 

специални условия.“. 

4. Член 3, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с определението 

за клиент, дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ: „КЛИЕНТ е клиент 

на едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за 

природен газ, което купува природен газ“. 

5. Член 3, ал. 7 придобие следната редакция: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди.“ 

Бележката е редакционна. 

6. Член 3, ал. 9 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 306, ал. 2 от 

Търговския закон и да се предвиди текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване: 

„ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват всички непредвидени или 

непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на 

договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради възникване на 

такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се 

състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.“ 

7. Член 3, ал. 10 да придобие следната редакция: „Законодателство означава 

съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 

Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия.“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на относимото 
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европейско законодателство. 

8. В чл. 3, след ал. 12 да се добави следното определение: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 

означава период от време за отчитане на количества пренесен природен газ. При 

промяна на цената на природния газ през отчетния период, пренесените количества 

природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила.“  

9. Чл. 3, ал. 14 да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4 от 

5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи 

(Наредба № 4) по следния начин: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост 

на разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване.“  

10. В чл. 3, след ал. 14 да се добави следното определение за граница на 

собственост съгласно чл. 26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ 

НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя 

границата на собственост на газоразпределителната мрежа.“ Да се извърши и 

съответното преномериране. 

11. В чл. 3, ал. 17 да се премахнат думите „титуляр с“. Изменението е 

редакционно. 

12. В чл. 3, ал. 20 да се премести след определението за граница на собственост, 

тъй като е смислово свързано с предходните две определения. 

13. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, който да регламентира условията за 

едностранно прекратяване на договора от клиентите, включително при промяна на 

договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително 

плащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

14. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, регламентиращ процедурата за смяна на 

доставчик на природен газ със следното съдържание: „чл. ... .ал. (1)  Всеки клиент има 

право да смени „Аресгаз“ ЕАД като снабдител на природен газ, като избере друг 

доставчик на природен газ по свое желание, по всяко време, като изпрати писмено 

искане до оператора на мрежата, към която е присъединен. Договорното 

правоотношение между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО по преноса на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на  „Аресгаз“ ЕАД се запазва. 

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ), съгласно която енергийните 
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предприятия предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за 

процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги 

не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си. 

15. Член 11, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 38в, ал. 5 

и ал. 6 от ЗЕ: „Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в 

информационни материали и на интернет страницата си информация за:“. В текста на 

конкретно предоставяната информация да се допълни както следва: всяка предложена 

промяна на договорните условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, 

както и за правото на клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от 

датата на уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.“ 

16. В чл. 11 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Практическа информация за правата си, включително за начините за уреждане на 

спорове, крайните клиенти могат да получат и от контролен списък , на основание чл. 

38б, ал. 4 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 

от НЛДЕ. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към 

настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове.“ 

В тази връзка дружеството следва да представи контролен списък, приет от 

Европейската комисия, съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

17. В Раздел IV да се предвиди текст, съответстващ на чл. 19 и чл. 34 от 

Общи условия на договорите за доставка на дружеството, съгласно които текстове 

клиент, ползващ природен газ за битови нужди има право, след подаване на изрично 

писмено заявление, да заяви желанието си за отчитане на потребените количества 

природен газ на тримесечие, тъй като този избор на отчитане се отразява и на начина на 

отчитане и плащане на разпределените количества природен газ. 

18. Член. 30 да се редактират по следния начин:  

„Чл. 30. (1) По сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на 

ДРУЖЕСТВОТО на средството за търговско измерване се констатират нарушения в 

целостта му и/или наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно 

отчитане, средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се 

запечатва със стикер със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване от същия тип. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един свидетел. В 

протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТА има право да получи копие от констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване за 

проверка на лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско 

измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, ДРУЖЕСТВОТО може 

да търси плащане за количествата природен газ, само когато е налице доказано виновно 

поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната уредба в тази връзка. 

(6) При извършване на регулярни проверки на средството за търговско измерване и 



 

  стр. 95 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

налагаща се подмяна на измервателните уреди, ДРУЖЕСТВОТО съобщава на 

потребителя преварително точния ден и час на подмяната, за да се осигури 

присъствието на потребителя. В случай, че въпреки уведомлението, потребителя не 

присъства в точния ден и час на подмяната, то ДРУЖЕСТВОТО има право да 

демонтира разходомера и да монтира нов, след съставяне на протокол за подмяната и в 

присъствието на свидетел, който също да се разпише на протокола. 

 Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 17 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология. 

19. В чл. 12 след изразът „се извършва“ текстът да се замени с: „мястото на 

доставка, което е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена от 

точката на присъединяване.“, с оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с 

определението за място на доставка. 

20. В чл. 15 да се премахнат думите „непосредствено преди“ и да се заменят с 

думата „на“ във връзка с определението за място на доставка. 

21. Член 24 да се премахне, тъй като така императивно представен текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

клиента за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др.   

22. Член 25 със следното съдържание „Ако в мястото на доставка са 

присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика между показанието на СТИ, 

собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено непосредствено преди мястото на 

доставка и сумата от показанията на индивидуалните уреди на всички КЛИЕНТИ, то 

същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, пропорционално на приетия от тях 

природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях протокол за 

разпределение на разликата в количествата.“ да се премахне. Така предложен, текстът 

противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която „Измерването на 

количеството природен газ за клиентите, присъединени към газоразпределителните 

мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - собственост на операторите 

на разпределителните мрежи.“ 

23. Да се създаде нов чл. 27 със следното съдържание: „За дължимите суми за 

всеки едномесечен отчетен период ДРУЖЕСТВОТО изпраща на КЛИЕНТА фактура 

със следното съдържание: номер на измервателния уред, показания на средството за 

търговско измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество за периода, 

приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимият данък 

върху добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането й и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО;  

 Предложението е с цел съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: 

„съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които 

отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени;“. 

24. В чл. 28 изразът „се определя за“ да се замени с израза „се определя в“. 

25. В чл. 28 след думата „мрежа“ да се добави изразът: „за разпределение на 

природен газ за съответната потребителска група за определен период“ в съответствие 

с чл. 14 от Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. 
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26. В чл. 29, изречение първо да се редактира, като се предвидят и други 

начини на плащане, с оглед задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ 

да осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 

потребление. Изречение второ „За дата на плащане се приема датата на постъпване на 

дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“ да отпадне, тъй като постъпването на 

тези суми в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и той не следва да е във 

вреда на клиента. В текста на чл. 29 да се предвиди и задължението на дружеството да 

предоставя на клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал.2 от 

ЗЕ. 

27. Член 33, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 3 

от ЗЕ: „ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 часа преноса на 

природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:“. 

28. Член 33, ал. 2 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 

от ЗЕ: „В случаите в преходната алинея,  ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно най-

кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването 

при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране и сроковете за възстановяване на преноса с природен газ.“ 

29. Член 33, ал. 3 да отпадне, тъй като е в противоречие с чл. 73, ал. 3 от ЗЕ. 

30. Член 33, ал. 4 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 74, ал. 2 

от ЗЕ: 

„В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО не е задължено да изплаща обезщетения за 

щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване на преноса на природен газ, с изключение на случаите, при които 

авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.“. 

31. В чл. 37, ал. 1 изразите „15 (петнадесет)“ и „10 (десет)“ да се заменят с 

изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй като така представени тези 

срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 

3 за уведомяване от страна на дружеството за извършване на планови ремонти и 

реконструкции. 

32. В чл. 45 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 

33. В чл. 41, ал. 1, предложение първо след думата „фактурите“ да се добави и 

изразът „настоящите общи условия“, тъй като сроковете за прекъсване или 

ограничаване на преноса, посочени във фактурите, следва да са идентични със 

сроковете, посочени в общите условия. 

34. В чл. 42, ал. 1, изречение първо след израза „и наемател“ да се добави 

изразът „/ползвател“, а след израза „или наемател“ да се добави изразът „/ползвател“. В 

изречение второ след думата „наемателя“ да се добави изразът „/ползвателя“, а 

изразът „за което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“ да се заличи. 

Понятието „ползвател на имота“ е по-широко и включва „наемател“. По отношение на 

изискването за поемане на солидарна отговорност, то е необосновано въведено в 

противоречие с общите правила за юридическата отговорност на гражданскоправните 

субекти за поетите от тях задължения.  

35. Член 44, ал. 2 да отпадне, тъй като повтаря текста на алинея 1. 

36. Член 44, ал. 3 да отпадне, тъй като в случаите, когато дружеството изпълни 
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своите задължения за уведомяване на клиентите по чл. 38, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, не е 

необходимо изрично да се регламентира, че дружеството не дължи неустойка на 

клиентите. 

37. Член 45 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не изпълни 

задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

38. В чл. 46, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

39. В чл. 48 да се създаде текст, който да регламентира възможност подаването 

на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по електронен 

път, подписана с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

40. Заглавието на Раздел IХ „Допълнителни условия“ да се измени по следния 

начин „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ 

и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ е в рамките на 

срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“.  

Чл.… (1) Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

 6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за пренос на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

 Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 
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41. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на  

дружеството да уведомява своите битови клиенти за всяка предложена промяна на 

договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени. Указанието е в съответствие 

с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

42. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на  

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

43. Член 49, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО приема 

и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с Наредба за 

административното обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г.).“ 

44. Член 53, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно доставката на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

45. Член 54, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и  обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.“ 

46. Член 55 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 54, ал. 1. 

47. Член 56 да отпадне, с оглед  даденото указание в Раздел II да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

50. Член 59 от проекта да се премести в Раздел Х със заглавие 

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“. 

51. Член 61 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за пренос на природен газ се решават по 

взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезират КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен 

газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия община Сопот, като приложение към 

Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, както и 

проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в 

обособена територия община Сопот, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 



 

  стр. 99 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Аресгаз” EАД уреждат: 

- Предоставяне на информация на клиентите за потреблението им, 

центрове за работа с потребители. 

- Условия и ред за извършване на дейността по снабдяване на обектите на 

потребителите с природен газ; договори за доставка на природен газ между „Аресгаз” 

ЕАД и потребителите на природен газ в лицензираните територии; 

- Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени и постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения; 

- Специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на 

информация, свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими 

клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен както следва: 

5. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

6. В чл. 2, т. 1 текстът да се допълни със следния израз: „и формата на данните 

за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 

от ЗЕ. 

7. Член 22 да се измени по следния начин: 

„Чл. 22. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Член 22 от проекта да стане чл. 23. 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 
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природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД уреждат: 

- Предоставяне на информация на клиентите за потреблението им, 

центрове за работа с потребители. 

- Условия и ред за присъединяване на потребители на природен газ към 

газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на „Аресгаз”ЕАД на териториите на 

газоразпределителните региони; договори за присъединяване и договори за пренос на 

природен газ между „Аресгаз” ЕАД и потребителите на природен газ на териториите на 

газоразпределителните региони; 

- Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени и 

постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения; 

- Специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, 

свързана с потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен както следва: 

1.  В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

2.  В чл. 2, т. 1 да се допълни със следния израз: „и формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 

от ЗЕ. 

3. Да се създаде чл. 24 със следното съдържание: 

„Чл. 24. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3) Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

Изказвания по т.10.:  

Докладва М. Димитров. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в Комисията за одобряване 

проект на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител 

на територията на община Сопот, проект на Общи условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, както и проект на 

Правила за работа с потребителите за територията на община Сопот, като приложение 

на Общите условия на договорите за доставка на природен газ и проект на Правила за 
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работа с потребителите на природен газ на дружеството за територията на община 

Сопот, като приложение към Общите условия за пренос на природен газ по 

газоразпределителните мрежи. Представените проекти съдържат изискуемото 

съдържание съгласно Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Проектите на Общи условия са съставени ясно, изчерпателно и в лесно достъпна за 

клиентите форма. В резултат на извършения анализ е установено, че проектите на 

Общи условия са съобразени с измененията на ЗЕ, с които се въвеждат мерки за защита 

на потребителите на енергийни услуги, имащи за цел да осигурят подобряване на 

зашитата на правата им. В доклада са направени предложения за изменение на Общите 

условия и Правилата за работа с потребителите на дружеството, с оглед пълно 

съответствие със ЗЕ и с Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

както и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти. 

Измененията са по отношение на промяната на някои от дефинициите, създаване на 

специални процедури за предоставяне на информация на уязвимите клиенти, 

продължителността на отчетния период, условията за едностранно прекратяване на 

договора, въвеждане на процедура за смяна на доставчика, предоставянето на 

информация, изготвянето на контролен списък, премахване на предвидената 

възможност за присъединяване в мястото на доставка на повече от един клиент, т.е. 

чрез едно СТИ да се доставя природен газ на повече от един клиент, прецизиране на 

предвидените санкции за клиента, процедурата за подаване на жалби, създаването на 

раздел за срока и прекратяването на договора, задължението на дружеството да 

уведомява клиента за всяка промяна на договорите. Мотивите са подробно посочени в 

доклада. Във връзка с изложеното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за 

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

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, 

работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за територията на община Сопот“; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД за територията на община Сопот“, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД за 

територията на община Сопот“, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД, както и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени 

на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица. 

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов обърна внимание, че се получава повторение между т. 2 от проекта на 

решение и т. 4. 

 Р. Тоткова каза, че по първата т.2 се предлага решение за насрочване на 
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откритото заседание, а в т. 4 – да се определи дата.  

 И. Иванов каза, че приема направеното пояснение и допълни, че насрочва 

откритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 01.02.2022 г. от 10:45 часа.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Сопот, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за територията на община Сопот“; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД за територията на община Сопот“, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД за територията 

на община Сопот“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз” EАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.11. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г. относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Запад“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, 

подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 183а и чл. 183б от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 

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

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е подало заявление за 

одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ (ОУ), „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Запад“ и приложени към тях проекти на Правила за работа с 

потребителите на природен газ (Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г, 

изменена със Заповед № З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 

11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР 

е сформирана работна група за разглеждане на представените със заявлението проекти 

на ОУ и Правила. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да 

одобрява общите условия на договорите и правилата за работа с потребителите на 

енергийни услуги, включително общите условия, при които крайните клиенти купуват 

природен газ от крайния снабдител, както и общите условия, при които клиентите на 

крайния снабдител сключват договори с оператора на разпределителната мрежа за 

преноса по разпределителни мрежи на консумирания от тях природен газ. 

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Наредба № 3 публично известните общи условия на 

договорите за продажба на природен газ и общите условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителните мрежи се изготвят и предлагат от крайните снабдители, 

съответно от операторите на газоразпределителните мрежи. Съгласно разпоредбите на 

чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия на договорите за продажба 

и пренос на природен газ следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условията за качество на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3; условията за прекратяване или 

прекъсване на снабдяването с природен газ; реда за измерване, отчитане, разпределение 

и заплащане на количествата природен газ; реда за осигуряване на достъп до средствата 
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за търговското измерване или други контролни приспособления; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията. Според чл. 127, ал. 2 от 

Наредба № 3 ОУ следва да бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, 

изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайни клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряване от комисията, като за публичното обсъждане се води писмен протокол 

(чл.128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателя на разпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. Според чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към 

подаденото заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи 

съгласно действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина 

на оповестяване от „Аресгаз” ЕАД на проекта на ОУ, от които е видно, че дружеството 

е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 
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- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ 

и проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

Съгласно предоставения писмен протокол от проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане на проекта на ОУ не са постъпили изказвания от присъстващите и 

писмени становища по повод процедурата и съдържанието на публикувания проект в 

рамките на процедурата за обществено обсъждане. Няма данни за получени становища 

и бележки по проекта на ОУ след приключване на проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане. 

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД и Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, са 

съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма, като текстовете 

са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и точно формулирани, 

подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и НЛДЕ съдържание. 

Проектите са съобразени с въведените в ЗЕ мерки за защита на потребителите на 

енергийни услуги и са в съответствие с разпоредбите на Глава Трета, Раздел VI от 

закона. 

Проектите на общи условия отговарят на задължителното съдържание на 

договорите с потребители на енергийни услуги, посочват информацията, която 

енергийното предприятие предоставя на потребителите на енергийни услуги, както и 

начините за нейното предоставяне, предвиждат осигуряване на центрове за работа с 

потребителите и осигуряват специална процедура за предоставяне на информация, 

свързана с потреблението, и информация за преустановяване на снабдяването на 

уязвими клиенти. 

В проектите е предвидено задължението на крайния снабдител да информира 

клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато 

отчетената консумация на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-

висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на 

предходната календарна година, което е в съответствие с чл. 38е от ЗЕ, включено е 

правото на клиента да поиска от оператора на газоразпределителната мрежа да бъде 

извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване, като са 

определени реда и условията за това в съответствие с чл. 38ж от ЗЕ и е въведено 

задължението, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено 

снабдяването на клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми клиента по 

заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на 

снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ. 

Проектите на общите условия създават възможност при промяна на договорните 

условия и цените на предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят 

договора, ако не приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в 
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съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и отразяват задължението на енергийното 

предприятие да се произнася по жалби на потребители на енергийни услуги в срок до 

три месеца от постъпването им съобразно чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, като конкретната 

разпоредба в общите условия предвижда този срок да е 30 дни. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Запад“ (Общи условия за доставка), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен, както следва: 

 

1. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Запад““.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи 

условия се определят взаимоотношенията, реда по договорите за доставка на природен 

газ между „Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ 

и клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Запад““.  

 Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, 

дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде 

в Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“. 

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ, от деня на влизането им в сила – 30 (тридесет) дни 

след първото им публикуване в един централен и един местен всекидневник“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с нормата на 

чл. 147а от Закона за защита на потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 
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предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

 Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 

27б от ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на 

едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за 

природен газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

 С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, 

дадено в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на 

природен газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува 

природен газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията 

на клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател 

– физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 
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7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

 Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

 Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския 

закон и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. 

Член 3, ал. 9 да се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, 

възникнали след сключването на договора. Страната, която не може да изпълни 

задължението си поради възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок 

уведомява писмено другата страна в какво се състоят те и възможните последици от тях 

за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание 

на Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 13 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за 

отчитане на количествата продаден и/или пренесен природен газ. При промяна на 

цената на природния газ през отчетния период, потребените и/или пренесени 

количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са 

влезли в сила“.  

Член 3, ал. 13 да придобие следната редакция: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава 

период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на количества подаден и/или 

пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, 

потребените и/или пренесени количества природен газ се изчисляват по новите цени от 

датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се налага с оглед нормата на чл. 38 
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от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

 

11. В чл. 3 да се създадат нови алинеи със следните определения, в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4) и да се извърши 

съответното преномериране на алинеите в чл. 3: 

 – (15) „ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която 

операторът на газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се 

определя от оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за 

присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)“.  

- (16) „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

МРЕЖА - точката на присъединяване определя границата на собственост на 

газоразпределителната мрежа“.  

  

12. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 15 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: 

„МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, 

определена от точката на присъединяване“.  

 

13. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 18 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ПАРТИДА е титуляр с клиентски номер, генериран от 

Информационната система за управление на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 В текста да се заличат думите „титуляр с“ и да придобие следната 

редакция: „ПАРТИДА е клиентски номер, генериран от Информационната система за 

управление на ДРУЖЕСТВОТО“. Изменението е редакционно. 

 

14. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

15. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира предоставянето от небитови клиенти на 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, в 

съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от ПТПГ. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира задължението на дружеството да определи специални процедури за 

предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за 

преустановяване снабдяването на уязвими клиенти, в съответствие с чл. 38д от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира условията за едностранно прекратяване на договора от клиентите, 
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включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова 

прекратяване без допълнително плащане в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

18. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Аресгаз“ ЕАД като 

снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно датата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка 

– за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с 

чл. 31 от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите 

потребители на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и 

информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания 

при смяна на доставчика си. 

 

19. В чл. 9, ал. 1, със следното съдържание: „ДРУЖЕСТВОТО доставя 

природен газ с качество, съгласно „Показатели за качество на газоснабдяването“, 

приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 

(НУБЕПРГСИУПР)“, съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като същото се 

среща за първи път в чл. 3, ал. 1. 

 

20. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 14, ал. 1 от раздел IV „Предоставяне на 

информация на клиентите“ със следния текст: „Във всеки случай на поискване, 

ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната информация:  

  - начините на плащане;  

  - цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

  - цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на 

услуги, свързани с лицензионната дейност; 

  - процедурата за смяна на доставчик и информация, че 

потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си;  
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  - реално потребените количества и стойността на предоставената 

услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

  - изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна 

на доставчика; - информация относно средствата за уреждане на спорове;  

  - условията за предоставяне на електронна информация за 

фактурирането и електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти и каси на 

ДРУЖЕСТВОТО; - график на отчитане на консумираните количества природен газ;  

- показанията на уреда за търговско измерване за отчетния период;  

- начини и срокове за плащане на консумираните количества природен газ;  

- прекъсванията на газоснабдяването, които подлежат на планиране;  

- информация за действащите цени на природния газ;  

- услугите, които ДРУЖЕСТВОТО предоставя;  

- телефони за информация и сигнали“. 

 Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

21. В чл. 14, ал. 2, със следното съдържание: „Практическа информация за 

правата си, включително за начините за уреждане на спорове, крайните клиенти могат 

да получат и от контролния списък, изготвен от „Аресгаз“ ЕАД, на основание чл. 38б, 

ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

Наредбата за лицензиране. Контролният списък се предоставя на потребителите като 

приложение към настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в 

клиентските центрове“, изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“ и 

„Наредбата за лицензиране“ да се замени с „Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката“. Дружеството следва да изготви към 

проекта Контролен списък. 

 

22. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ. 

 

23. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да 

предоставя информация за фактурирането поне веднъж на три месеца, а при поискване 

или когато клиентите са направили избор да получават електронни сметки – два пъти в 

годината. 

 

24. В заглавието на Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ да се премахне думата „разпределение“. 

Бележката е редакционна. 
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25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 16 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на 

собствеността и предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО 

на КЛИЕНТА се извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 15. 

 

26. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД чл. 19, с текст: „КЛИЕНТ, ползващ 

природен газ за битови нужди има право, след подаване на изрично писмено заявление, 

да заяви желанието си за отчитане на потребените количества природен газ на 

тримесечие съответно, започващо през месеците януари, април, юли и октомври на 

всяка календарна година“, да отпадне. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ПТПГ, 

отчитането на количествата природен газ се извършва най-малко веднъж месечно. 

 

27. В чл. 20, който гласи, че „Измерването и отчитането на количества 

доставен и приет природен газ се извършва, чрез намиращите се непосредствено преди 

мястото на доставка средства за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, 

вписани в Държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване, 

отговарящи на Закона за измерванията“, да се премахнат думите „непосредствено 

преди“ и да се заменят с думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

28. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 23, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота на КЛИЕНТА, 

включително в общите части на етажната собственост, той е длъжен да осигурява 

безпрепятствен достъп до тях на представители на ДРУЖЕСТВОТО, за контрол. 

Отчитане и обслужване, срещу представяне на служебна карта за легитимация“.  

 Текстът да придобие следната редакция, съгласно чл. 127, ал .1, т. 13 от 

НЛДЕ, а именно: „Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота 

на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до тях на представители на 

ДРУЖЕСТВОТО, за контрол, отчитане и обслужване, срещу предоставяне на служебна 

карта за легитимация. При искане на достъп до помещения на КЛИЕНТА, 

ДРУЖЕСТВОТО е длъжно предварително да уведоми последния в срок от три дни 

преди искането на достъп“.  

 

29. Член 29 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“. Така представен, текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

същия за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др. , следва да бъден прецизиран от ДРУЖЕСТВОТО, в случай че 
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„Аресгаз“ ЕАД разполага с измервателни уреди, които автоматично коригират 

измерените количества природен газ в нормални кубически метри. 

 

30. Член 30 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи.“ 

 

31. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цените, по които ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за 

съответния период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените цени в електронния си 

сайт www.aresgas.bg. При утвърждаване на нови цени на природния газ от КЕВР, 

същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото законодателство“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените, по които 

ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за съответния 

период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените от КЕВР цени в електронния си сайт 

www.aresgas.bg и ги поставя (заедно с всички цени на предлаганите енергийни услуги) 

на видно място в центровете за работа с клиенти. При утвърждаване на нови цени на 

природния газ от КЕВР, същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото 

законодателство“. 

 

32. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“, чл. 31, ал. 2, б. „г“ да се измени по следния начин „цена 

за достъп и пренос, отразяваща разходите за достъп и пренос по газопреносните 

мрежи“. 

  

33. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 3 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цената на природния газ се определя за 1 (един) Мегаватчас (МWh), в съответствие с 

действащите нормативни актове и договора на ДОСТАВЧИКА с обществения 

доставчик на природен газ. Измерените количества природен газ в нормални кубически 

метри се преобразуват и изчисляват в енергийни единици МWh“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цената на природния газ се 

определя в левове за MWh, в съответствие с действащите нормативни актове. 

Измерените количества природен газ в нормални кубически метри се преобразуват и 

изчисляват в енергийни единици МWh“.  

 

34. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен 
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природен газ за съответния месец, а в случаите по чл. 19 – за тримесечния отчетен 

период, в съответствие с чл. 34“. 

 С оглед редакцията на чл. 3, ал. 13 във връзка с чл. 38 от ПТПГ, текстът 

да се редактира по следния начин: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на 

ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен природен газ за съответния месец“.  

 

35. В чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“ да се създаде нова ал. 2, която да предвиди и 

задължението на дружеството да предоставя на клиентите възможност за авансови 

плащания, съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

 

36. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 34 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „В случаите 

на отчитане природния газ по реда на чл. 19, КЛИЕНТЪТ, използващ природен газ за 

битови нужди. Заплаща природния газ, както следва: 

(1) За заварени потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

потребения природен газ за същия период на предходната година – 30% от стойността е 

дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а останалите 30% - към 10-

то число на третия месец от тримесечието; 

(2) За нови потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

прогнозната консумация за отчетния период, установена на база отопляема площ – 30% 

от стойността е дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а 

останалите 30% - към 10-то число на третия месец от тримесечието. След първата 

година на доставка важат условията за плащане на заварени потребители; 

(3)  Окончателното плащане се извършва след отчитане на доставените 

количества в края на тримесечните периоди. Дължимата сума се заплаща към 10-то 

число на месеца, следващ отчетния период; 

(4) Когато началото на доставка на природен газ не съвпада с началото на 

периодите на отчитане, размерът на авансовата вноска се определя за остатъка от 

периода и се заплаща от КЛИЕНТА по указания по-горе ред; 

(5) Когато за тримесечния отчетен период КЛИЕНТЪТ е консумирал по-

голямо количество газ от авансово заплатеното, същият доплаща разликата по 

действащите през периода цени. Когато за отчетния период КЛИЕНТЪТ е консумирал 

по-малко количество газ от авансово заплатеното, надплатената сума се прихваща за 

покриване на задължението му за следващия отчетен период; 

(6) За дължимите суми за всеки тримесечен отчетен период ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура, включваща: номер на измервателния уред, показания 

на средството за търговско измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество 

за периода, приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, 

дължимият данък върху добавената стойност (ДДС), срок за плащането ѝ и дата за 

спиране на газоподаването при неплащане, номера на банковата сметка и адреса на 

ДРУЖЕСТВОТО; 

(7) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми; 

(8) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

УниКредит Булбанк АД и Изипей АД, плащане чрез ePay.bg, както и по банковата 

сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си 

номер; 
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(9) За дата на плащане се приема датата на постъпване на дължимите суми в 

сметките на ДРУЖЕСТВОТО. 

 С оглед дадените по-горе указания, от текста на чл. 34 следва да отпаднат 

алинеи 1, 2, 3, 4 и 5. Редакцията се налага с цел привеждане на текста в съответствие с 

разпоредбата на чл. 38 от ПТПГ. В тази връзка, ал. 6 следва да се измени и да се замени 

изразът „тримесечен отчетен период“ с израза „едномесечен отчетен период“. С цел 

привеждането на текста на ал. 6 в съответствие с нормата на чл. 127, ал. 1, т. 10 от 

НЛДЕ, след израза „(ДДС)“ следва да се добави изразът „разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени“. Алинея 9 на същия член следва да отпадне, тъй 

като постъпването на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и 

съответно текстът не следва да е във вреда на клиента. В чл. 34 да се предвиди текст, 

който да регламентира съдържанието на фактурите, издавани от дружеството за 

едномесечен отчетен период, като текстът бъде съобразен с указанието, дадено в т. 30. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура за всеки отчетен период за дължимите суми, 

включваща: номера на измервателния уред, показанията на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество природен газ за периода, 

приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането ѝ и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО. 

 (2) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми. 

 (3) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

„УниКредит Булбанк“ АД и „Изипей“ АД, чрез ePay.bg, както и по банковата сметка на 

ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер.“ 

  

37. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 37 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 37 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 
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търговско измерване и/или при промяна на начина на свързв3ане на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 37. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване и/или наличие 

на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството за 

търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА, като за целта му предоставя екземпляр от 

констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол. 

(6) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

 

38. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 40 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 



 

  стр. 117 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

 (2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за 

възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

 (3) Прекъсването /ограничаването/ на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване /ограничаване/ снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 

3 и чл. 74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или 

ограничи до 48 часа доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

 - възникване или предотвратяване на аварии;  

 - възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната 

среда;  

 - възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

 - възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

 - прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по 

независещи от ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (непреодолима сила), вкл. ограничаване 

или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, 

настъпили извън или в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

 - обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване 

на природен газ. 

 (2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или 

ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, 

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които 

подлежат на планиране и сроковете за възстановяване на снабдяването с природен газ. 

 (3) Прекъсването/ограничаването на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 

часа. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване/ограничаване снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи, с изключение на случаите, при които авариите и/или 

дълготрайният недостиг са настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

39. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 1, предл. 1 от раздел VI „Ред и 

условия за прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 
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газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил дължимите суми за 

консумиран природен газ в посочените във фактурата срокове“.  

 Текстът да се измени по следни начин: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил 

дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурата и настоящите 

Общи условия срокове“, тъй като сроковете за прекъсване или ограничаване на 

снабдяването, посочени във фактурите, следва да са идентични със сроковете, посочени 

в общите условия. 

 

40. В чл. 41, ал. 3, б. „в“ с текст: „писмо, изпратено по поща или куриер на 

пощенски адрес, посочен за целта от крайния клиент. Да отпадне – клиентът може 

умишлено да не го получава“ - да се коригира техническата грешка. 

 

41. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 8 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“.  

 Текстът да се допълни и да придобие следната редакция: „След надлежно 

уведомяване по реда на този член ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“. 

 

42. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 44, ал. 1 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да съгласува с 

ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или модернизация на 

собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на снабдяването с 

природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. В тези случаи 

КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 15 (петнадесет) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 10 

(десет) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да 

съгласува с ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или 

модернизация на собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на 

снабдяването с природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. 

В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 7 (седем) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 3 

(три) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“. Корекцията се налага, 

тъй като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 3 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 
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43. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 45 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Цените на услугите за спиране и за възстановяване 

на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез поставянето им на 

подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените на услугите за спиране 

и за възстановяване на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез 

поставянето им на подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО и след 

публикуването им на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

44. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 49, ал. 1 от раздел VII „Ред за откриване, 

промяна и закриване на партида“ със следния текст: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на 

обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО 

води партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, 

за което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6.  

 

45. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 52 от раздел VIII „Отговорност и санкции“ 

със следния текст: „КЛИЕНТ, който ползва природен газ за битови нужди е длъжен да 

уведоми ДРУЖЕСТВОТО, когато имота му се използва или предоставя на други лица 

за извършване на стопанска дейност, в 30-дневен срок от започване на стопанската 

дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване, КЛИЕНТЪТ заплаща 

потребеното количество природен газ по цена за битови нужди, увеличена с 20% 

(двадесет процента) за времето от настъпване на обстоятелствата за промяна до 

прехвърляне на партидата за природен газ от битови за небитови нужди“.  

 Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката 

на предвидената санкция. 

 

46. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 54, ал. 1 от раздел VIII „Отговорност и 

санкции“ със следния текст: „При неизпълнение в срок на задължението си да заплаща 

природния газ в предвидените, съгласно чл. 33 и чл. 34 срокове, или в сроковете, 

предвидени в писмените договори, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение на 

ДРУЖЕСТВОТО в размер на законната лихва, изчислена върху дължимата сума, за 

всеки просрочен ден от датата на забавата до датата на постъпване на дължимата сума 

по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“.  

 От текста на чл. 54, ал. 1 следва да отпадне изразът „постъпване на 

дължимата сума по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за 

задълженията и договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването 

на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не 

следва да е в негова вреда. Следва да се има предвид също, че за да изпълни 

задълженията си към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се 
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запознае с размера на задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

47. В чл. 56 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 

година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

(Регламент (ЕС) № 910/2014) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

48. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 57, ал. 1 от раздел IX „Ред за разглеждане на 

жалби на клиентите. Решаване на спорове“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие със 

Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица“. 

 Текстът да се измени по следни начин: „ДРУЖЕСТВОТО приема и 

завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с Наредба за 

административното обслужване (Обн., ДВ., бр.78 от 26 септември 2006 г.)“, тъй като 

Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица е 

отменен на 12.07.2006 г., а наредбата се прилага и за организациите, предоставящи 

обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.  

 

49. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 61, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Всички искания, предизвестия и уведомления, относно 

доставката на природен газ следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните 

или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на КЛИЕНТА и на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Всички искания, предизвестия и 

уведомления, относно доставката на природен газ, следва да бъдат в писмена форма на 

хартиен носител, подписани от страните или упълномощените от тях лица, или по 

електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - КЛИЕНТА или 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

50. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 62, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Общите условия са задължителни и за заварените 

потребители на природен газ към датата на влизането им в сила“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват КЛИЕНТА само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на КЛИЕНТА с Общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от Общите условия на КЛИЕНТА“. 

 

51. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 63 от раздел X „Допълнителни условия“ със 



 

  стр. 121 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

следния текст: „При присъединяване на нов потребител или на потребител с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, потребителят заявява, че е съгласен с клаузите на 

настоящите общи условия“.  

 Съобразно дадените указания в т. 50, текстът да придобие следната 

редакция: „При присъединяване на нов клиент или на клиент с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, клиентът заявява, съгласието си с настоящите общи 

условия по реда на чл. 63. 

 

52. Член 64, с текст: „В случаите, когато клиенти на друг доставчик на 

природен газ, подадат заявление за ползване на газоразпределителната мрежа на 

ДРУЖЕСТВОТО, същите следва да заявят желанието си за това, като спазят законовата 

процедура за подаване на заявление до газоразпределителното предприятие и 

съответно при одобрение, да сключат договор и да заплащат цена за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа, при спазване на реда по тези Общи 

условия“, да отпадне, с оглед даденото указание в т. 18 да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

53. Заглавието на Раздел Х „Допълнителни условия“ да се измени по следния 

начин: „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН 

ГАЗ“ и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ не може 

да надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

54. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“, който да има съдържанието на Раздел Х от проекта, с изключение на чл. 
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66 и чл. 67, които се заменят с разпоредбите, посочени в т. 53. 

 

55. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 68 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Измененията на тези общи условия подлежат на одобрение от КЕВР и 

влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен всекидневник при 

спазване на процедурата по ЗЕ. В случай на изменения в законодателството, 

разпоредбите на тези общи условия, които противоречат на нормативните изменения, 

се заместват със съответните правни норми“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147б от Закона за 

защита на потребителите: „Чл. 68. (1) Измененията на тези общи условия подлежат на 

одобрение от КЕВР и влизат в сила след публикуването им в един централен и един 

местен всекидневник при спазване на процедурата по ЗЕ.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведомява КЛИЕНТА за всяко изменение в 

общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от 

КЛИЕНТА телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.  

(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, 

същият може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, или да 

продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.  

(4) КЛИЕНТЪТ упражнява правото си по ал. 3, като изпраща до 

ДРУЖЕСТВОТО писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на 

съобщението по ал. 1.  

(5) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага в случаите, когато изменението в общите 

условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен властнически 

орган.  

(6) Измененията в общите условия обвързват КЛИЕНТА, когато последният е 

бил уведомен за тях при условията на ал. 2, не е упражнил правото си по ал. 3 и ал. 4 и 

се е съгласил с тях по реда на чл. 2. 

(7) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи 

условия, които противоречат на нормативните изменения, се заместват със съответните 

правни норми“.  

 

56. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 69 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават по взаимно 

съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при непостигане на 

споразумение, спорът се решава по съдебен ред“.  

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ, във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават 

по взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред“. 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Запад“ (Общи условия за пренос), с оглед неговото съответствие 

със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен, както следва: 
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1.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Запад““.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи условия се 

определят взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между 

„Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Запад““.  

Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, дадено 

в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде в 

Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“.  

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с чл. 131, ал. 

2 от НЛДЕ, чл. 183а, ал. 3 от ЗЕ и нормата на чл. 147а от Закона за защита на 

потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 27б от 

ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на едро 

или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за природен 

газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 
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дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, дадено 

в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен 

газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува природен 

газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията на 

клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – 

физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за небитови 

нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 
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дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския закон 

и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за уведомяване на 

настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. Член 3, ал. 9 да 

се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват всички 

непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата 

страна в какво се състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство означава 

съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 

Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. В чл. 3, да се създаде нова ал. 13 със следното съдържание: „ОТЧЕТЕН 

ПЕРИОД означава период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на 

количества подаден и/или пренесен природен газ. При промяна на цената на природния 

газ през отчетния период, потребените и/или пренесени количества природен газ се 

изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се 

налага с оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). Да се 

извърши и съответното преномериране. 

 

11. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 14 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: „МЯСТО 

НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена 

от точката на присъединяване“.  

 

12. В чл. 3, да се създаде нова ал. 15 със следното съдържание съгласно чл. 

26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА 

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя 

границата на собственост на газоразпределителната мрежа“. Да се извърши и 

съответното преномериране. 

 

13. В чл. 3, ал. 17 да се премахнат думите „титуляр с“. Изменението е 
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редакционно. 

 

14. Чл. 3, ал. 20 да се премести след определението за „граница на 

собственост“, тъй като е смислово свързано с предходните две определения. 

 

15. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, който да регламентира условията за 

едностранно прекратяване на договора от клиентите, включително при промяна на 

договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително 

плащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, регламентиращ процедурата за смяна на 

доставчик на природен газ със следното съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има 

право да смени „Аресгаз“ ЕАД като снабдител на природен газ, като избере друг 

доставчик на природен газ по свое желание, по всяко време, като изпрати писмено 

искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3“. 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите потребители 

на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и информация, 

че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си. 

 

18. Чл. 11, ал. 1 от раздел III „Предоставяне на информация на клиентите“ да 

придобие следната редакция: „ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната 

информация:  

- начините на плащане;  
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- цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

- цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с 

лицензионната дейност; 

- процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на 

енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;  

- реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в 

съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

- изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;  

- информация относно средствата за уреждане на спорове;  

- условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и 

електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти на ДРУЖЕСТВОТО;  

- конкретни данни за номера на измервателния уред; 

- показания на уреда за търговско измерване; 

- информация за действащите цени за пренос и/или присъединяване; 

- услугите, които дружеството предоставя; 

- телефони за информация и сигнали“. 

Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

19. В чл. 11 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Практическа информация за правата си, включително за начините за 

уреждане на спорове, крайните клиенти могат да получат и от контролен списък , на 

основание чл. 38б, ал. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

НЛДЕ. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към 

настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове“. 

В тази връзка дружеството следва да представи контролен списък, приет от 

Европейската комисия, съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

 

20.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 12 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на собствеността и 

предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се 

извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 14. 

 

21. В чл. 18, ал. 3 със следното съдържание: „В случаите по предходната 
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алинея, достъпът за отчитане, контрол и обслужване не бъде осигурен и това бъде 

установено с констативен протокол, ДРУЖЕСТВОТО има право да преустанови 

временно газоснабдяването на обекта.“, следва да се добави думата „когато“ пред 

израза „достъпът за отчитане“,  корекцията е редакционна. 

 

22. Член 24 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“., следва да се коригира, тъй 

като така императивно представен текстът възпрепятства правото на защита и 

оспорване от клиента в случаите на възражение от негова страна за неправилно 

отчитане показанията на средството за търговско измерване и др. 

 

23. Член 25 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи“. 

 

24. Да се създаде нов чл. 27 със следното съдържание: „За дължимите суми за 

всеки отчетен период ДРУЖЕСТВОТО изпраща на КЛИЕНТА фактура със следното 

съдържание: номер на измервателния уред, показания на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество за периода, приспаднатото 

авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимият данък върху 

добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането й и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО“. 

Предложението е с цел съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: 

„съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които 

отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени“. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 29 от IV „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ заплаща 

дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като 

при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер. За дата на плащане се приема 

датата на постъпване на дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“.  

Текстът на изречение първо следва да се редактира, като се предвидят и други 

начини на плащане, с оглед задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ 

да осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 
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потребление. Изречение второ - „За дата на плащане се приема датата на постъпване на 

дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“, да отпадне, тъй като постъпването на 

тези суми в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и той не следва да е във 

вреда на клиента. В текста на чл. 29 да се предвиди и задължението на дружеството да 

предоставя на клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал.2 от 

ЗЕ. 

 

26. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 30 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 30 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 30. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване  и/или 

наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството 

за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТЪТ има право да получи копие от констативния протокол. 
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(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 17 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология. Дружеството 

следва да предложи текст относно начина на изчисляване на потребените количества 

природен газ за времето през което е констатирано неправомерно въздействие върху 

средството за търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ. 

Следва да се предвиди и текст за изчисление на потребените количества 

природен газ от клиент при неработещо СТИ.  

 

27. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 33 от раздел V „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на преноса на 

природен газ“ със следния текст: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване 

при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

(2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за възстановяване 

на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването /ограничаването/ на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване /ограничаване/ на преноса на природен газ в горепосочените случаи“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 3 и чл. 

74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 

часа преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  
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- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ. 

(2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването и 

сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването/ограничаването на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 часа. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване/ограничаване на преноса на природен газ в горепосочените случаи, с 

изключение на случаите, при които авариите и/или дълготрайният недостиг са 

настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

28. В чл. 37, ал. 1 изразите „15 (петнадесет)“ и „10 (десет)“ да се заменят с 

изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй като така представени тези 

срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 

3 за уведомяване от страна на дружеството за извършване на планови ремонти и 

реконструкции. 

 

29. В чл. 38 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 

 

30. В чл. 42, ал. 1, със следния текст „„КЛИЕНТ може да бъде и наемател на 

жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на обект, който 

ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО води 

партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, за 

което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6. 

 

31. Член 45 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не 

изпълни задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката на 

предвидената санкция. 
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32. В чл. 46, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

33. В чл. 48 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

34. Член 49, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с 

Наредба за административното обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г.).“ 

 

35. Заглавието на Раздел IХ „Допълнителни условия“ да се измени по 

следния начин „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ и да регламентира следното: 

„Чл.… Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ не може да 

надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“.  

Чл.… (1) Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи: 

с изтичане на срока; 

по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

по нареждане на компетентен орган. 

едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не 

приеме новите общи условия и/или цени; 

поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за пренос на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

36. Да се създаде нов Раздел Х „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, в който да 

се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на дружеството да уведомява 

своите битови клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените 
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на предоставяните услуги, както и за правото на клиентите едностранно да прекратят 

договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия 

и/или цени. Указанието е в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

37. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на 

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

 

38. Член 53, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно преноса на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

 

39. Член 54, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента.“ 

 

40. Член 55 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 54, ал. 1. 

 

41. Член 56 да отпадне, с оглед даденото указание в Раздел II да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

42. Член 59 от проекта да се премести в Раздел IХ със заглавие „СРОК И 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“. 

 

43. Член 61 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за пренос на природен газ се решават по 

взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезират КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Запад“, като приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, както и проект на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена 

територия „Запад“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 
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доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне на информация на клиентите за 

потреблението им, центрове за работа с потребители, условията и реда за извършване 

на дейността по снабдяване на обектите на потребителите с природен газ; договори за 

доставка на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и потребителите на природен газ в 

лицензираната територия, реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени и постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, 

специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с 

потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен както следва: 

 

1. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2. В чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на 

информация на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Чл. 11 да отпадне, тъй като не е предмет, който подлежи на уреждане от 

Правилата за работа с потребители, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

 

4. Чл. 12 да отпадне, тъй като урежда въпрос, предмет на Общите условия 

на договорите. 

 

5. В чл. 18, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

6. Създава се нов Член 22 със следното съдържание: 

„Чл. 22. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 
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задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

7. Член 22 от проекта да стане чл. 23. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне 

на информация на клиентите за потреблението им, условия и ред за присъединяване на 

потребители на природен газ към газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на 

„Аресгаз” ЕАД на територията на газоразпределителния регион; договори за 

присъединяване и договори за пренос на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и 

потребителите на природен газ на територията на газоразпределителния регион, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени и постъпили в 

„Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, специални процедури за предоставяне 

на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението и за преустановяване 

снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен както следва: 

 

1.  В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2.  Чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на информация 

на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Раздел III „Условия и ред за присъединяване на потребителите на 

природен газ към ГРМ, собственост на „Аресгаз“ ЕАД; договори за присъединяване и 

договори за доставка на природен газ“ да отпадне, тъй като съответната материя не 

подлежи на уреждане в Правилата за работа с потребители. 

  

4. В чл. 21, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

5. Да се създаде нов чл. 24 със следното съдържание: 

„Чл. 24. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 
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съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3) Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

6. Чл. 24 от проекта да стане чл. 25. 

 

Изказвания по т.11.:  

Докладва М. Димитров. „Аресгаз“ ЕАД е внесло заявление в Комисията за 

одобряване на проект на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на дружеството за обособена територия „Запад“, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“ и приложени към тях проекти на Правила за 

работа с потребителите на природен газ. Дружеството притежава пет издадени от 

Комисията лицензии. Този проект, както и следващите три, са предложения за 

изменения на Общи условия и са абсолютно аналогични. М. Димитров поясни, че ще 

представи това, което работната група предлага в диспозитива на доклада. Във връзка с 

изложеното в доклада и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а 

и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Запад“, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена 

територия „Запад“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица. 

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 
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на 01.02.2022 г. от 10:45 часа и уточни, че има пет последователни доклада, свързани с 

„Аресгаз” EАД и затова само се определя, че тези заседания ще започнат в 10:45 часа и 

те ще следват хода на представяне на докладите.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“; „Правила за работа с потребителите на природен 

газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Запад“, като приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия 

„Запад“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на предложенията за 

задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката на 

01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г. относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, 

„Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, 

подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 183а и чл. 183б от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 

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

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е подало заявление за 

одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ (ОУ), „Общи условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и 

Омуртаг“ и приложени към тях проекти на Правила за работа с потребителите на 

природен газ (Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г, изменена със Заповед 

№ З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена 

със Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група за разглеждане на представените със заявлението проекти на ОУ и Правила. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да 

одобрява общите условия на договорите и правилата за работа с потребителите на 

енергийни услуги, включително общите условия, при които крайните клиенти купуват 

природен газ от крайния снабдител, както и общите условия, при които клиентите на 

крайния снабдител сключват договори с оператора на разпределителната мрежа за 

преноса по разпределителни мрежи на консумирания от тях природен газ. 

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Наредба № 3 публично известните общи условия на 

договорите за продажба на природен газ и общите условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителните мрежи се изготвят и предлагат от крайните снабдители, 

съответно от операторите на газоразпределителните мрежи. Съгласно разпоредбите на 

чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия на договорите за продажба 

и пренос на природен газ следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условията за качество на снабдяването; информацията, която се предоставя от 
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енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3; условията за прекратяване или 

прекъсване на снабдяването с природен газ; реда за измерване, отчитане, разпределение 

и заплащане на количествата природен газ; реда за осигуряване на достъп до средствата 

за търговското измерване или други контролни приспособления; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията. Според чл. 127, ал. 2 от 

Наредба № 3 ОУ следва да бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, 

изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайни клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряване от комисията, като за публичното обсъждане се води писмен протокол 

(чл.128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателя на разпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. Според чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към 

подаденото заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи 
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съгласно действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина 

на оповестяване от „Аресгаз” ЕАД на проекта на ОУ, от които е видно, че дружеството 

е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ и 

проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

Съгласно предоставения писмен протокол от проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане на проекта на ОУ не са постъпили изказвания от присъстващите и 

писмени становища по повод процедурата и съдържанието на публикувания проект в 

рамките на процедурата за обществено обсъждане. Няма данни за получени становища 

и бележки по проекта на ОУ след приключване на проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане. 

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД и Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, са 

съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма, като текстовете 

са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и точно формулирани, 

подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и НЛДЕ съдържание. 

Проектите са съобразени с въведените в ЗЕ мерки за защита на потребителите на 

енергийни услуги и са в съответствие с разпоредбите на Глава Трета, Раздел VI от 

закона. 

Проектите на общи условия отговарят на задължителното съдържание на 

договорите с потребители на енергийни услуги, посочват информацията, която 

енергийното предприятие предоставя на потребителите на енергийни услуги, както и 

начините за нейното предоставяне, предвиждат осигуряване на центрове за работа с 

потребителите и осигуряват специална процедура за предоставяне на информация, 

свързана с потреблението, и информация за преустановяване на снабдяването на 

уязвими клиенти. 

В проектите е предвидено задължението на крайния снабдител да информира 

клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато 

отчетената консумация на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-

висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на 

предходната календарна година, което е в съответствие с чл. 38е от ЗЕ, включено е 

правото на клиента да поиска от оператора на газоразпределителната мрежа да бъде 

извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване, като са 

определени реда и условията за това в съответствие с чл. 38ж от ЗЕ и е въведено 

задължението, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено 
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снабдяването на клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми клиента по 

заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на 

снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ. 

Проектите на общите условия създават възможност при промяна на договорните 

условия и цените на предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят 

договора, ако не приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в 

съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и отразяват задължението на енергийното 

предприятие да се произнася по жалби на потребители на енергийни услуги в срок до 

три месеца от постъпването им съобразно чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, като конкретната 

разпоредба в общите условия предвижда този срок да е 30 дни. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ (Общи 

условия за доставка), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между 

дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният проект да бъде изменен, 

както следва: 

 

1. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Добруджа“, 

общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи 

условия се определят взаимоотношенията, реда по договорите за доставка на природен 

газ между „Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ 

и клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Добруджа“, общини 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“.  

 Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, 

дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде 

в Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“. 

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ, от деня на влизането им в сила – 30 (тридесет) дни 

след първото им публикуване в един централен и един местен всекидневник“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 
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всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с нормата на 

чл. 147а от Закона за защита на потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

 Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 

27б от ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на 

едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за 

природен газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

 С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, 

дадено в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на 

природен газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува 

природен газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията 

на клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател 

– физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 
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подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

 Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

 Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския 

закон и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. 

Член 3, ал. 9 да се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, 

възникнали след сключването на договора. Страната, която не може да изпълни 

задължението си поради възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок 

уведомява писмено другата страна в какво се състоят те и възможните последици от тях 

за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание 

на Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 13 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за 
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отчитане на количествата продаден и/или пренесен природен газ. При промяна на 

цената на природния газ през отчетния период, потребените и/или пренесени 

количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са 

влезли в сила“.  

Член 3, ал. 13 да придобие следната редакция: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава 

период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на количества подаден и/или 

пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, 

потребените и/или пренесени количества природен газ се изчисляват по новите цени от 

датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се налага с оглед нормата на чл. 38 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

 

11. В чл. 3 да се създадат нови алинеи със следните определения, в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4) и да се извърши 

съответното преномериране на алинеите в чл. 3: 

 – (15) „ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която 

операторът на газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се 

определя от оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за 

присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)“.  

- (16) „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

МРЕЖА - точката на присъединяване определя границата на собственост на 

газоразпределителната мрежа“.  

  

12. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 15 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: 

„МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, 

определена от точката на присъединяване“.  

 

13. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 18 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ПАРТИДА е титуляр с клиентски номер, генериран от 

Информационната система за управление на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 В текста да се заличат думите „титуляр с“ и да придобие следната 

редакция: „ПАРТИДА е клиентски номер, генериран от Информационната система за 

управление на ДРУЖЕСТВОТО“. Изменението е редакционно. 

 

14. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 5, ал. 8 от раздел ІІ „Права и задължения на 

страните“ със следния текст: „Всеки КЛИЕНТ, желаещ да ползва природен газ за 

своите битови или небитови нужди се задължава да предостави на ДУЖЕСТВОТО: (8) 

искане за подаване на природен газ“.  

 В чл. 5 да се заличи ал. 8 и да се създаде нов чл. 6 със следното 

съдържание: „Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ след подадено 

писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа, придружено с 

документите, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване 

към газопреносните и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)“. 
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15. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира предоставянето от небитови клиенти на 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, в 

съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от ПТПГ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира задължението на дружеството да определи специални процедури за 

предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за 

преустановяване снабдяването на уязвими клиенти, в съответствие с чл. 38д от ЗЕ. 

 

18. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира условията за едностранно прекратяване на договора от клиентите, 

включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова 

прекратяване без допълнително плащане в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

19. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Аресгаз“ ЕАД като 

снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно датата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка 

– за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с 

чл. 31 от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите 

потребители на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и 

информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания 

при смяна на доставчика си. 
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20. В чл. 9, ал. 1, със следното съдържание: „ДРУЖЕСТВОТО доставя 

природен газ с качество, съгласно „Показатели за качество на газоснабдяването“, 

приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 

(НУБЕПРГСИУПР)“, съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като същото се 

среща за първи път в чл. 3, ал. 1. 

 

21. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 14, ал. 1 от раздел IV „Предоставяне на 

информация на клиентите“ със следния текст: „Във всеки случай на поискване, 

ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната информация:  

  - начините на плащане;  

  - цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

  - цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на 

услуги, свързани с лицензионната дейност; 

  - процедурата за смяна на доставчик и информация, че 

потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си;  

  - реално потребените количества и стойността на предоставената 

услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

  - изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна 

на доставчика; - информация относно средствата за уреждане на спорове;  

  - условията за предоставяне на електронна информация за 

фактурирането и електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти и каси на 

ДРУЖЕСТВОТО; - график на отчитане на консумираните количества природен газ;  

- показанията на уреда за търговско измерване за отчетния период;  

- начини и срокове за плащане на консумираните количества природен газ;  

- прекъсванията на газоснабдяването, които подлежат на планиране;  

- информация за действащите цени на природния газ;  

- услугите, които ДРУЖЕСТВОТО предоставя;  

- телефони за информация и сигнали“. 

 Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

22. В чл. 14, ал. 2, със следното съдържание: „Практическа информация за 

правата си, включително за начините за уреждане на спорове, крайните клиенти могат 

да получат и от контролния списък, изготвен от „Аресгаз“ ЕАД, на основание чл. 38б, 

ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

Наредбата за лицензиране. Контролният списък се предоставя на потребителите като 

приложение към настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в 

клиентските центрове“, изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“ и 
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„Наредбата за лицензиране“ да се замени с „Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката“. Дружеството следва да изготви към 

проекта Контролен списък. 

 

23. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ. 

 

24. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да 

предоставя информация за фактурирането поне веднъж на три месеца, а при поискване 

или когато клиентите са направили избор да получават електронни сметки – два пъти в 

годината. 

 

25. В заглавието на Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ да се премахне думата „разпределение“. 

Бележката е редакционна. 

 

26. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 16 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на 

собствеността и предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО 

на КЛИЕНТА се извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 15. 

 

27. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД чл. 19, с текст: „КЛИЕНТ, ползващ 

природен газ за битови нужди има право, след подаване на изрично писмено заявление, 

да заяви желанието си за отчитане на потребените количества природен газ на 

тримесечие съответно, започващо през месеците януари, април, юли и октомври на 

всяка календарна година“, да отпадне. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ПТПГ, 

отчитането на количествата природен газ се извършва най-малко веднъж месечно. 

 

28. В чл. 20, който гласи, че „Измерването и отчитането на количества 

доставен и приет природен газ се извършва, чрез намиращите се непосредствено преди 

мястото на доставка средства за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, 

вписани в Държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване, 

отговарящи на Закона за измерванията“, да се премахнат думите „непосредствено 

преди“ и да се заменят с думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

29. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 23, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 
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„Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота на КЛИЕНТА, 

включително в общите части на етажната собственост, той е длъжен да осигурява 

безпрепятствен достъп до тях на представители на ДРУЖЕСТВОТО, за контрол. 

Отчитане и обслужване, срещу представяне на служебна карта за легитимация“.  

 Текстът да придобие следната редакция, съгласно чл. 127, ал .1, т. 13 от 

НЛДЕ, а именно: „Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота 

на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до тях на представители на 

ДРУЖЕСТВОТО, за контрол, отчитане и обслужване, срещу предоставяне на служебна 

карта за легитимация. При искане на достъп до помещения на КЛИЕНТА, 

ДРУЖЕСТВОТО е длъжно предварително да уведоми последния в срок от три дни 

преди искането на достъп“.  

 

30. Член 29 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“. Така представен, текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

същия за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др. , следва да бъден прецизиран от ДРУЖЕСТВОТО, в случай че 

„Аресгаз“ ЕАД разполага с измервателни уреди, които автоматично коригират 

измерените количества природен газ в нормални кубически метри. 

 

31. Член 30 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи.“ 

 

32. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цените, по които ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за 

съответния период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените цени в електронния си 

сайт www.aresgas.bg. При утвърждаване на нови цени на природния газ от КЕВР, 

същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото законодателство“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените, по които 

ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за съответния 

период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените от КЕВР цени в електронния си сайт 

www.aresgas.bg и ги поставя (заедно с всички цени на предлаганите енергийни услуги) 

на видно място в центровете за работа с клиенти. При утвърждаване на нови цени на 

природния газ от КЕВР, същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото 

законодателство“. 
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33. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“, чл. 31, ал. 2, б. „г“ да се измени по следния начин „цена 

за достъп и пренос, отразяваща разходите за достъп и пренос по газопреносните 

мрежи“. 

  

34. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 3 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цената на природния газ се определя за 1 (един) Мегаватчас (МWh), в съответствие с 

действащите нормативни актове и договора на ДОСТАВЧИКА с обществения 

доставчик на природен газ. Измерените количества природен газ в нормални кубически 

метри се преобразуват и изчисляват в енергийни единици МWh“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цената на природния газ се 

определя в левове за MWh, в съответствие с действащите нормативни актове. 

Измерените количества природен газ в нормални кубически метри се преобразуват и 

изчисляват в енергийни единици МWh“.  

 

35. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен 

природен газ за съответния месец, а в случаите по чл. 19 – за тримесечния отчетен 

период, в съответствие с чл. 34“. 

 С оглед редакцията на чл. 3, ал. 13 във връзка с чл. 38 от ПТПГ, текстът 

да се редактира по следния начин: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на 

ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен природен газ за съответния месец“.  

 

36. В чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“ да се създаде нова ал. 2, която да предвиди и 

задължението на дружеството да предоставя на клиентите възможност за авансови 

плащания, съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

 

37. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 34 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „В случаите 

на отчитане природния газ по реда на чл. 19, КЛИЕНТЪТ, използващ природен газ за 

битови нужди. Заплаща природния газ, както следва: 

(1) За заварени потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

потребения природен газ за същия период на предходната година – 30% от стойността е 

дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а останалите 30% - към 10-

то число на третия месец от тримесечието; 

(2) За нови потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

прогнозната консумация за отчетния период, установена на база отопляема площ – 30% 

от стойността е дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а 

останалите 30% - към 10-то число на третия месец от тримесечието. След първата 

година на доставка важат условията за плащане на заварени потребители; 

(3)  Окончателното плащане се извършва след отчитане на доставените 

количества в края на тримесечните периоди. Дължимата сума се заплаща към 10-то 

число на месеца, следващ отчетния период; 

(4) Когато началото на доставка на природен газ не съвпада с началото на 

периодите на отчитане, размерът на авансовата вноска се определя за остатъка от 
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периода и се заплаща от КЛИЕНТА по указания по-горе ред; 

(5) Когато за тримесечния отчетен период КЛИЕНТЪТ е консумирал по-

голямо количество газ от авансово заплатеното, същият доплаща разликата по 

действащите през периода цени. Когато за отчетния период КЛИЕНТЪТ е консумирал 

по-малко количество газ от авансово заплатеното, надплатената сума се прихваща за 

покриване на задължението му за следващия отчетен период; 

(6) За дължимите суми за всеки тримесечен отчетен период ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура, включваща: номер на измервателния уред, показания 

на средството за търговско измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество 

за периода, приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, 

дължимият данък върху добавената стойност (ДДС), срок за плащането ѝ и дата за 

спиране на газоподаването при неплащане, номера на банковата сметка и адреса на 

ДРУЖЕСТВОТО; 

(7) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми; 

(8) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

УниКредит Булбанк АД и Изипей АД, плащане чрез ePay.bg, както и по банковата 

сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си 

номер; 

(9) За дата на плащане се приема датата на постъпване на дължимите суми в 

сметките на ДРУЖЕСТВОТО. 

 С оглед дадените по-горе указания, от текста на чл. 34 следва да отпаднат 

алинеи 1, 2, 3, 4 и 5. Редакцията се налага с цел привеждане на текста в съответствие с 

разпоредбата на чл. 38 от ПТПГ. В тази връзка, ал. 6 следва да се измени и да се замени 

изразът „тримесечен отчетен период“ с израза „едномесечен отчетен период“. С цел 

привеждането на текста на ал. 6 в съответствие с нормата на чл. 127, ал. 1, т. 10 от 

НЛДЕ, след израза „(ДДС)“ следва да се добави изразът „разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени“. Алинея 9 на същия член следва да отпадне, тъй 

като постъпването на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и 

съответно текстът не следва да е във вреда на клиента. В чл. 34 да се предвиди текст, 

който да регламентира съдържанието на фактурите, издавани от дружеството за 

едномесечен отчетен период, като текстът бъде съобразен с указанието, дадено в т. 30. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура за всеки отчетен период за дължимите суми, 

включваща: номера на измервателния уред, показанията на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество природен газ за периода, 

приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането ѝ и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО. 

 (2) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми. 

 (3) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

„УниКредит Булбанк“ АД и „Изипей“ АД, чрез ePay.bg, както и по банковата сметка на 

ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер.“ 

  

38. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 37 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 37 (1) 
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Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързв3ане на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 37. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване и/или наличие 

на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството за 

търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА, като за целта му предоставя екземпляр от 

констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 
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споразумителния протокол. 

(6) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

 

39. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 40 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

 (2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за 

възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

 (3) Прекъсването /ограничаването/ на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване /ограничаване/ снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 

3 и чл. 74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или 

ограничи до 48 часа доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

 - възникване или предотвратяване на аварии;  

 - възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната 

среда;  

 - възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

 - възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

 - прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по 

независещи от ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (непреодолима сила), вкл. ограничаване 

или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, 
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настъпили извън или в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

 - обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване 

на природен газ. 

 (2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или 

ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, 

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които 

подлежат на планиране и сроковете за възстановяване на снабдяването с природен газ. 

 (3) Прекъсването/ограничаването на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 

часа. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване/ограничаване снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи, с изключение на случаите, при които авариите и/или 

дълготрайният недостиг са настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

40. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 1, предл. 1 от раздел VI „Ред и 

условия за прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил дължимите суми за 

консумиран природен газ в посочените във фактурата срокове“.  

 Текстът да се измени по следни начин: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил 

дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурата и настоящите 

Общи условия срокове“, тъй като сроковете за прекъсване или ограничаване на 

снабдяването, посочени във фактурите, следва да са идентични със сроковете, посочени 

в общите условия. 

 

41. В чл. 41, ал. 3, б. „в“ с текст: „писмо, изпратено по поща или куриер на 

пощенски адрес, посочен за целта от крайния клиент. Да отпадне – клиентът може 

умишлено да не го получава“ - да се коригира техническата грешка. 

 

42. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 8 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“.  

 Текстът да се допълни и да придобие следната редакция: „След надлежно 

уведомяване по реда на този член ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“. 

 

43. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 44, ал. 1 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да съгласува с 

ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или модернизация на 

собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на снабдяването с 

природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. В тези случаи 

КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 15 (петнадесет) дни 
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предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 10 

(десет) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да 

съгласува с ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или 

модернизация на собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на 

снабдяването с природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. 

В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 7 (седем) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 3 

(три) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“. Корекцията се налага, 

тъй като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 3 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

 

44. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 45 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Цените на услугите за спиране и за възстановяване 

на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез поставянето им на 

подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените на услугите за спиране 

и за възстановяване на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез 

поставянето им на подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО и след 

публикуването им на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

45. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 49, ал. 1 от раздел VII „Ред за откриване, 

промяна и закриване на партида“ със следния текст: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на 

обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО 

води партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, 

за което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6.  

 

46. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 52 от раздел VIII „Отговорност и санкции“ 

със следния текст: „КЛИЕНТ, който ползва природен газ за битови нужди е длъжен да 

уведоми ДРУЖЕСТВОТО, когато имота му се използва или предоставя на други лица 

за извършване на стопанска дейност, в 30-дневен срок от започване на стопанската 

дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване, КЛИЕНТЪТ заплаща 

потребеното количество природен газ по цена за битови нужди, увеличена с 20% 
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(двадесет процента) за времето от настъпване на обстоятелствата за промяна до 

прехвърляне на партидата за природен газ от битови за небитови нужди“.  

 Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката 

на предвидената санкция. 

 

47. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 54, ал. 1 от раздел VIII „Отговорност и 

санкции“ със следния текст: „При неизпълнение в срок на задължението си да заплаща 

природния газ в предвидените, съгласно чл. 33 и чл. 34 срокове, или в сроковете, 

предвидени в писмените договори, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение на 

ДРУЖЕСТВОТО в размер на законната лихва, изчислена върху дължимата сума, за 

всеки просрочен ден от датата на забавата до датата на постъпване на дължимата сума 

по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“.  

 От текста на чл. 54, ал. 1 следва да отпадне изразът „постъпване на 

дължимата сума по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за 

задълженията и договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването 

на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не 

следва да е в негова вреда. Следва да се има предвид също, че за да изпълни 

задълженията си към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се 

запознае с размера на задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

48. В чл. 56 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 

година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

(Регламент (ЕС) № 910/2014) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

49. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 57, ал. 1 от раздел IX „Ред за разглеждане на 

жалби на клиентите. Решаване на спорове“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие със 

Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица“. 

 Текстът да се измени по следни начин: „ДРУЖЕСТВОТО приема и 

завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с Наредба за 

административното обслужване (Обн., ДВ., бр.78 от 26 септември 2006 г.)“, тъй като 

Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица е 

отменен на 12.07.2006 г., а наредбата се прилага и за организациите, предоставящи 

обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.  

 

50. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 61, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Всички искания, предизвестия и уведомления, относно 

доставката на природен газ следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните 

или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на КЛИЕНТА и на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Всички искания, предизвестия и 

уведомления, относно доставката на природен газ, следва да бъдат в писмена форма на 
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хартиен носител, подписани от страните или упълномощените от тях лица, или по 

електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - КЛИЕНТА или 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

51. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 62, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Общите условия са задължителни и за заварените 

потребители на природен газ към датата на влизането им в сила“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват КЛИЕНТА само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на КЛИЕНТА с Общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от Общите условия на КЛИЕНТА“. 

 

52. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 63 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „При присъединяване на нов потребител или на потребител с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, потребителят заявява, че е съгласен с клаузите на 

настоящите общи условия“.  

 Съобразно дадените указания в т. 50, текстът да придобие следната 

редакция: „При присъединяване на нов клиент или на клиент с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, клиентът заявява, съгласието си с настоящите общи 

условия по реда на чл. 63. 

 

53. Член 64, с текст: „В случаите, когато клиенти на друг доставчик на 

природен газ, подадат заявление за ползване на газоразпределителната мрежа на 

ДРУЖЕСТВОТО, същите следва да заявят желанието си за това, като спазят законовата 

процедура за подаване на заявление до газоразпределителното предприятие и 

съответно при одобрение, да сключат договор и да заплащат цена за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа, при спазване на реда по тези Общи 

условия“, да отпадне, с оглед даденото указание в т. 18 да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

54. Заглавието на Раздел Х „Допълнителни условия“ да се измени по следния 

начин: „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН 

ГАЗ“ и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ не може 

да надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
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3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

55. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“, който да има съдържанието на Раздел Х от проекта, с изключение на чл. 

66 и чл. 67, които се заменят с разпоредбите, посочени в т. 53. 

 

56. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 68 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Измененията на тези общи условия подлежат на одобрение от КЕВР и 

влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен всекидневник при 

спазване на процедурата по ЗЕ. В случай на изменения в законодателството, 

разпоредбите на тези общи условия, които противоречат на нормативните изменения, 

се заместват със съответните правни норми“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147б от Закона за 

защита на потребителите: „Чл. 68. (1) Измененията на тези общи условия подлежат на 

одобрение от КЕВР и влизат в сила след публикуването им в един централен и един 

местен всекидневник при спазване на процедурата по ЗЕ.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведомява КЛИЕНТА за всяко изменение в 

общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от 

КЛИЕНТА телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.  

(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, 

същият може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, или да 

продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.  

(4) КЛИЕНТЪТ упражнява правото си по ал. 3, като изпраща до 

ДРУЖЕСТВОТО писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на 

съобщението по ал. 1.  

(5) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага в случаите, когато изменението в общите 

условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен властнически 

орган.  

(6) Измененията в общите условия обвързват КЛИЕНТА, когато последният е 

бил уведомен за тях при условията на ал. 2, не е упражнил правото си по ал. 3 и ал. 4 и 

се е съгласил с тях по реда на чл. 2. 

(7) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи 

условия, които противоречат на нормативните изменения, се заместват със съответните 
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правни норми“.  

 

57. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 69 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават по взаимно 

съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при непостигане на 

споразумение, спорът се решава по съдебен ред“.  

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ, във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават 

по взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред“. 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг (Общи условия за пренос), с оглед неговото съответствие със ЗЕ 

и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност 

между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният проект да бъде 

изменен, както следва: 

 

1.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Добруджа“, 

общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи условия се 

определят взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между 

„Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Добруджа“, общини 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“.  

Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, дадено 

в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде в 

Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“.  

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 
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– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с чл. 131, ал. 

2 от НЛДЕ, чл. 183а, ал. 3 от ЗЕ и нормата на чл. 147а от Закона за защита на 

потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 27б от 

ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на едро 

или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за природен 

газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, дадено 

в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен 

газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува природен 

газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията на 

клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – 

физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 
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титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за небитови 

нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския закон 

и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за уведомяване на 

настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. Член 3, ал. 9 да 

се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват всички 

непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата 

страна в какво се състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство означава 

съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 

Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. В чл. 3, да се създаде нова ал. 13 със следното съдържание: „ОТЧЕТЕН 
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ПЕРИОД означава период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на 

количества подаден и/или пренесен природен газ. При промяна на цената на природния 

газ през отчетния период, потребените и/или пренесени количества природен газ се 

изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се 

налага с оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). Да се 

извърши и съответното преномериране. 

 

11. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 14 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: „МЯСТО 

НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена 

от точката на присъединяване“.  

 

12. В чл. 3, да се създаде нова ал. 15 със следното съдържание съгласно чл. 

26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА 

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя 

границата на собственост на газоразпределителната мрежа“. Да се извърши и 

съответното преномериране. 

 

13. В чл. 3, ал. 17 да се премахнат думите „титуляр с“. Изменението е 

редакционно. 

 

14. Чл. 3, ал. 20 да се премести след определението за „граница на 

собственост“, тъй като е смислово свързано с предходните две определения. 

 

15. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, който да регламентира условията за 

едностранно прекратяване на договора от клиентите, включително при промяна на 

договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително 

плащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, регламентиращ процедурата за смяна на 

доставчик на природен газ със следното съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има 

право да смени „Аресгаз“ ЕАД като снабдител на природен газ, като избере друг 

доставчик на природен газ по свое желание, по всяко време, като изпрати писмено 

искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 



 

  стр. 162 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3“. 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите потребители 

на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и информация, 

че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си. 

 

18. Чл. 11, ал. 1 от раздел III „Предоставяне на информация на клиентите“ да 

придобие следната редакция: „ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната 

информация:  

- начините на плащане;  

- цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

- цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с 

лицензионната дейност; 

- процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на 

енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;  

- реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в 

съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

- изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;  

- информация относно средствата за уреждане на спорове;  

- условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и 

електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти на ДРУЖЕСТВОТО;  

- конкретни данни за номера на измервателния уред; 

- показания на уреда за търговско измерване; 

- информация за действащите цени за пренос и/или присъединяване; 

- услугите, които дружеството предоставя; 

- телефони за информация и сигнали“. 

Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

19. В чл. 11 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: 
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„(3) Практическа информация за правата си, включително за начините за 

уреждане на спорове, крайните клиенти могат да получат и от контролен списък , на 

основание чл. 38б, ал. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

НЛДЕ. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към 

настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове“. 

В тази връзка дружеството следва да представи контролен списък, приет от 

Европейската комисия, съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

 

20.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 12 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на собствеността и 

предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се 

извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 14. 

 

21. В чл. 18, ал. 3 със следното съдържание: „В случаите по предходната 

алинея, достъпът за отчитане, контрол и обслужване не бъде осигурен и това бъде 

установено с констативен протокол, ДРУЖЕСТВОТО има право да преустанови 

временно газоснабдяването на обекта.“, следва да се добави думата „когато“ пред 

израза „достъпът за отчитане“,  корекцията е редакционна. 

 

 

22. Член 24 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“., следва да се коригира, тъй 

като така императивно представен текстът възпрепятства правото на защита и 

оспорване от клиента в случаите на възражение от негова страна за неправилно 

отчитане показанията на средството за търговско измерване и др. 

 

23. Член 25 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи“. 

 

24. Да се създаде нов чл. 27 със следното съдържание: „За дължимите суми за 
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всеки отчетен период ДРУЖЕСТВОТО изпраща на КЛИЕНТА фактура със следното 

съдържание: номер на измервателния уред, показания на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество за периода, приспаднатото 

авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимият данък върху 

добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането й и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО“. 

Предложението е с цел съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: 

„съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които 

отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени“. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 29 от IV „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ заплаща 

дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като 

при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер. За дата на плащане се приема 

датата на постъпване на дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“.  

Текстът на изречение първо следва да се редактира, като се предвидят и други 

начини на плащане, с оглед задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ 

да осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 

потребление. Изречение второ - „За дата на плащане се приема датата на постъпване на 

дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“, да отпадне, тъй като постъпването на 

тези суми в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и той не следва да е във 

вреда на клиента. В текста на чл. 29 да се предвиди и задължението на дружеството да 

предоставя на клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал.2 от 

ЗЕ. 

 

26. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 30 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 30 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 
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Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 30. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване  и/или 

наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството 

за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТЪТ има право да получи копие от констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 17 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология. Дружеството 

следва да предложи текст относно начина на изчисляване на потребените количества 

природен газ за времето през което е констатирано неправомерно въздействие върху 

средството за търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ. 

Следва да се предвиди и текст за изчисление на потребените количества 

природен газ от клиент при неработещо СТИ.  

 

27. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 33 от раздел V „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на преноса на 

природен газ“ със следния текст: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване 

при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 
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газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

(2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за възстановяване 

на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването /ограничаването/ на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване /ограничаване/ на преноса на природен газ в горепосочените случаи“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 3 и чл. 

74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 

часа преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ. 

(2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването и 

сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването/ограничаването на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 часа. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване/ограничаване на преноса на природен газ в горепосочените случаи, с 

изключение на случаите, при които авариите и/или дълготрайният недостиг са 

настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

28. В чл. 37, ал. 1 изразите „15 (петнадесет)“ и „10 (десет)“ да се заменят с 

изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй като така представени тези 

срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 

3 за уведомяване от страна на дружеството за извършване на планови ремонти и 

реконструкции. 

 

29. В чл. 38 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 
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30. В чл. 42, ал. 1, със следния текст „„КЛИЕНТ може да бъде и наемател на 

жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на обект, който 

ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО води 

партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, за 

което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6. 

 

31. Член 45 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не 

изпълни задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката на 

предвидената санкция. 

 

32. В чл. 46, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

33. В чл. 48 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

34. Член 49, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с 

Наредба за административното обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г.).“ 

 

35. Заглавието на Раздел IХ „Допълнителни условия“ да се измени по 

следния начин „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ и да регламентира следното: 

„Чл.… Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ не може да 

надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“.  
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Чл.… (1) Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи: 

с изтичане на срока; 

по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

по нареждане на компетентен орган. 

едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не 

приеме новите общи условия и/или цени; 

поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за пренос на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

36. Да се създаде нов Раздел Х „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, в който да 

се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на дружеството да уведомява 

своите битови клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените 

на предоставяните услуги, както и за правото на клиентите едностранно да прекратят 

договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия 

и/или цени. Указанието е в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

37. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на 

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

 

38. Член 53, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно преноса на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

 

39. Член 54, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента.“ 
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40. Член 55 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 54, ал. 1. 

41. Член 56 да отпадне, с оглед даденото указание в Раздел II да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

42. Член 59 от проекта да се премести в Раздел IХ със заглавие „СРОК И 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“. 

 

43. Член 61 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за пренос на природен газ се решават по 

взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезират КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, както и проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне на информация на клиентите за 

потреблението им, центрове за работа с потребители, условията и реда за извършване 

на дейността по снабдяване на обектите на потребителите с природен газ; договори за 

доставка на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и потребителите на природен газ в 

лицензираните територии, реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени и постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, 

специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с 

потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен както следва: 

 

1. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2. В чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на 

информация на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 
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процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Чл. 11 да отпадне, тъй като не е предмет, който подлежи на уреждане от 

Правилата за работа с потребители, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

 

4. Чл. 12 да отпадне, тъй като урежда въпрос, предмет на Общите условия 

на договорите. 

 

5. В чл. 18, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

6. Създава се нов Член 22 със следното съдържание: 

„Чл. 22. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

7. Член 22 от проекта да стане чл. 23. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне 

на информация на клиентите за потреблението им, условия и ред за присъединяване на 

потребители на природен газ към газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на 

„Аресгаз” ЕАД на териториите на газоразпределителните региони; договори за 

присъединяване и договори за пренос на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и 

потребителите на природен газ на териториите на газоразпределителните региони, реда 

и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени и постъпили в 

„Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, специални процедури за предоставяне 

на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението и за преустановяване 

снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 
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клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен както следва: 

 

1.  В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2.  Чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на информация 

на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Раздел III „Условия и ред за присъединяване на потребителите на 

природен газ към ГРМ, собственост на „Аресгаз“ ЕАД; договори за присъединяване и 

договори за доставка на природен газ“ да отпадне, тъй като съответната материя не 

подлежи на уреждане в Правилата за работа с потребители. 

  

4. В чл. 21, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

5. Да се създаде нов чл. 24 със следното съдържание: 

„Чл. 24. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3) Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

6. Чл. 24 от проекта да стане чл. 25. 

 

Изказвания по т.12.:  

Докладва М. Димитров. „Аресгаз“ ЕАД е внесло заявление в Комисията за 

одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на дружеството за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за същата 

територия, както и проекти на Правила за работа с потребителите на природен газ. 

Предложенията на работната група за изменение на тези проекти са аналогични на 

първия доклад, който е за територията на община Сопот. Във връзка с изложеното и на 

основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б от Закона за 
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енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

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

на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за работа с потребителите 

на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД, както и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени 

на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица.  

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:45 часа.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 
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обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД, както и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на 

заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г. относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Хисаря, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 183а и чл. 183б от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 

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

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е подало заявление за 

одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря (ОУ), „Общи условия на договорите 

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Хисаря и приложени към тях проекти на Правила за работа с 

потребителите на природен газ (Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г, 

изменена със Заповед № З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 

11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР 

е сформирана работна група за разглеждане на представените със заявлението проекти 
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на ОУ и Правила. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да 

одобрява общите условия на договорите и правилата за работа с потребителите на 

енергийни услуги, включително общите условия, при които крайните клиенти купуват 

природен газ от крайния снабдител, както и общите условия, при които клиентите на 

крайния снабдител сключват договори с оператора на разпределителната мрежа за 

преноса по разпределителни мрежи на консумирания от тях природен газ. 

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Наредба № 3 публично известните общи условия на 

договорите за продажба на природен газ и общите условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителните мрежи се изготвят и предлагат от крайните снабдители, 

съответно от операторите на газоразпределителните мрежи. Съгласно разпоредбите на 

чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия на договорите за продажба 

и пренос на природен газ следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условията за качество на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3; условията за прекратяване или 

прекъсване на снабдяването с природен газ; реда за измерване, отчитане, разпределение 

и заплащане на количествата природен газ; реда за осигуряване на достъп до средствата 

за търговското измерване или други контролни приспособления; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията. Според чл. 127, ал. 2 от 

Наредба № 3 ОУ следва да бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, 
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изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайни клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряване от комисията, като за публичното обсъждане се води писмен протокол 

(чл.128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателя на разпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. Според чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към 

подаденото заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи 

съгласно действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина 

на оповестяване от „Аресгаз” ЕАД на проекта на ОУ, от които е видно, че дружеството 

е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Хисаря и проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

Съгласно предоставения писмен протокол от проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане на проекта на ОУ не са постъпили изказвания от присъстващите и 

писмени становища по повод процедурата и съдържанието на публикувания проект в 

рамките на процедурата за обществено обсъждане. Няма данни за получени становища 

и бележки по проекта на ОУ след приключване на проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане. 

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД и Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, 
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са съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма, като 

текстовете са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и точно 

формулирани, подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и НЛДЕ 

съдържание. Проектите са съобразени с въведените в ЗЕ мерки за защита на 

потребителите на енергийни услуги и са в съответствие с разпоредбите на Глава Трета, 

Раздел VI от закона. 

Проектите на общи условия отговарят на задължителното съдържание на 

договорите с потребители на енергийни услуги, посочват информацията, която 

енергийното предприятие предоставя на потребителите на енергийни услуги, както и 

начините за нейното предоставяне, предвиждат осигуряване на центрове за работа с 

потребителите и осигуряват специална процедура за предоставяне на информация, 

свързана с потреблението, и информация за преустановяване на снабдяването на 

уязвими клиенти. 

В проектите е предвидено задължението на крайния снабдител да информира 

клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато 

отчетената консумация на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-

висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на 

предходната календарна година, което е в съответствие с чл. 38е от ЗЕ, включено е 

правото на клиента да поиска от оператора на газоразпределителната мрежа да бъде 

извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване, като са 

определени реда и условията за това в съответствие с чл. 38ж от ЗЕ и е въведено 

задължението, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено 

снабдяването на клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми клиента по 

заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на 

снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ. 

Проектите на общите условия създават възможност при промяна на договорните 

условия и цените на предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят 

договора, ако не приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в 

съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и отразяват задължението на енергийното 

предприятие да се произнася по жалби на потребители на енергийни услуги в срок до 

три месеца от постъпването им съобразно чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, като конкретната 

разпоредба в общите условия предвижда този срок да е 30 дни. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на 

община Хисаря (Общи условия за доставка), с оглед неговото съответствие със ЗЕ и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен, както следва: 

 

1. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) на територията на община Хисаря“.  
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 Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи 

условия се определят взаимоотношенията, реда по договорите за доставка на природен 

газ между „Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ 

и клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) на територията на община Хисаря“.  

 Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, 

дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде 

в Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“. 

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ, от деня на влизането им в сила – 30 (тридесет) дни 

след първото им публикуване в един централен и един местен всекидневник“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с нормата на 

чл. 147а от Закона за защита на потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

 Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 

27б от ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на 

едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за 

природен газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

 С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, 
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дадено в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на 

природен газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува 

природен газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията 

на клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател 

– физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

 Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

 Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския 

закон и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. 

Член 3, ал. 9 да се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, 
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възникнали след сключването на договора. Страната, която не може да изпълни 

задължението си поради възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок 

уведомява писмено другата страна в какво се състоят те и възможните последици от тях 

за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание 

на Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 13 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за 

отчитане на количествата продаден и/или пренесен природен газ. При промяна на 

цената на природния газ през отчетния период, потребените и/или пренесени 

количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са 

влезли в сила“.  

Член 3, ал. 13 да придобие следната редакция: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава 

период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на количества подаден и/или 

пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, 

потребените и/или пренесени количества природен газ се изчисляват по новите цени от 

датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се налага с оглед нормата на чл. 38 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

 

11. В чл. 3 да се създадат нови алинеи със следните определения, в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4) и да се извърши 

съответното преномериране на алинеите в чл. 3: 

 – (15) „ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която 

операторът на газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се 

определя от оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за 

присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)“.  

- (16) „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

МРЕЖА - точката на присъединяване определя границата на собственост на 

газоразпределителната мрежа“.  

  

12. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 15 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: 

„МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, 
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определена от точката на присъединяване“.  

 

13. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 18 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ПАРТИДА е титуляр с клиентски номер, генериран от 

Информационната система за управление на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 В текста да се заличат думите „титуляр с“ и да придобие следната 

редакция: „ПАРТИДА е клиентски номер, генериран от Информационната система за 

управление на ДРУЖЕСТВОТО“. Изменението е редакционно. 

 

14. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

15. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира предоставянето от небитови клиенти на 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, в 

съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от ПТПГ. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира задължението на дружеството да определи специални процедури за 

предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за 

преустановяване снабдяването на уязвими клиенти, в съответствие с чл. 38д от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира условията за едностранно прекратяване на договора от клиентите, 

включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова 

прекратяване без допълнително плащане в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

18. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Аресгаз“ ЕАД като 

снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно датата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка 

– за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 
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небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с 

чл. 31 от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите 

потребители на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и 

информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания 

при смяна на доставчика си. 

 

19. В чл. 9, ал. 1, със следното съдържание: „ДРУЖЕСТВОТО доставя 

природен газ с качество, съгласно „Показатели за качество на газоснабдяването“, 

приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 

(НУБЕПРГСИУПР)“, съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като същото се 

среща за първи път в чл. 3, ал. 1. 

 

20. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 14, ал. 1 от раздел IV „Предоставяне на 

информация на клиентите“ със следния текст: „Във всеки случай на поискване, 

ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната информация:  

  - начините на плащане;  

  - цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

  - цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на 

услуги, свързани с лицензионната дейност; 

  - процедурата за смяна на доставчик и информация, че 

потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си;  

  - реално потребените количества и стойността на предоставената 

услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

  - изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна 

на доставчика; - информация относно средствата за уреждане на спорове;  

  - условията за предоставяне на електронна информация за 

фактурирането и електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти и каси на 

ДРУЖЕСТВОТО; - график на отчитане на консумираните количества природен газ;  

- показанията на уреда за търговско измерване за отчетния период;  

- начини и срокове за плащане на консумираните количества природен газ;  

- прекъсванията на газоснабдяването, които подлежат на планиране;  

- информация за действащите цени на природния газ;  

- услугите, които ДРУЖЕСТВОТО предоставя;  

- телефони за информация и сигнали“. 

 Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 
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уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

21. В чл. 14, ал. 2, със следното съдържание: „Практическа информация за 

правата си, включително за начините за уреждане на спорове, крайните клиенти могат 

да получат и от контролния списък, изготвен от „Аресгаз“ ЕАД, на основание чл. 38б, 

ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

Наредбата за лицензиране. Контролният списък се предоставя на потребителите като 

приложение към настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в 

клиентските центрове“, изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“ и 

„Наредбата за лицензиране“ да се замени с „Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката“. Дружеството следва да изготви към 

проекта Контролен списък. 

 

22. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ. 

 

23. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да 

предоставя информация за фактурирането поне веднъж на три месеца, а при поискване 

или когато клиентите са направили избор да получават електронни сметки – два пъти в 

годината. 

 

24. В заглавието на Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ да се премахне думата „разпределение“. 

Бележката е редакционна. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 16 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на 

собствеността и предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО 

на КЛИЕНТА се извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 15. 

 

26. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД чл. 19, с текст: „КЛИЕНТ, ползващ 

природен газ за битови нужди има право, след подаване на изрично писмено заявление, 

да заяви желанието си за отчитане на потребените количества природен газ на 

тримесечие съответно, започващо през месеците януари, април, юли и октомври на 

всяка календарна година“, да отпадне. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ПТПГ, 

отчитането на количествата природен газ се извършва най-малко веднъж месечно. 
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27. В чл. 20, който гласи, че „Измерването и отчитането на количества 

доставен и приет природен газ се извършва, чрез намиращите се непосредствено преди 

мястото на доставка средства за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, 

вписани в Държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване, 

отговарящи на Закона за измерванията“, да се премахнат думите „непосредствено 

преди“ и да се заменят с думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

28. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 23, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота на КЛИЕНТА, 

включително в общите части на етажната собственост, той е длъжен да осигурява 

безпрепятствен достъп до тях на представители на ДРУЖЕСТВОТО, за контрол. 

Отчитане и обслужване, срещу представяне на служебна карта за легитимация“.  

 Текстът да придобие следната редакция, съгласно чл. 127, ал .1, т. 13 от 

НЛДЕ, а именно: „Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота 

на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до тях на представители на 

ДРУЖЕСТВОТО, за контрол, отчитане и обслужване, срещу предоставяне на служебна 

карта за легитимация. При искане на достъп до помещения на КЛИЕНТА, 

ДРУЖЕСТВОТО е длъжно предварително да уведоми последния в срок от три дни 

преди искането на достъп“.  

 

29. Член 29 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“. Така представен, текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

същия за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др. , следва да бъден прецизиран от ДРУЖЕСТВОТО, в случай че 

„Аресгаз“ ЕАД разполага с измервателни уреди, които автоматично коригират 

измерените количества природен газ в нормални кубически метри. 

 

30. Член 30 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи.“ 

 

31. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цените, по които ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за 

съответния период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените цени в електронния си 

сайт www.aresgas.bg. При утвърждаване на нови цени на природния газ от КЕВР, 
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същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото законодателство“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените, по които 

ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за съответния 

период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените от КЕВР цени в електронния си сайт 

www.aresgas.bg и ги поставя (заедно с всички цени на предлаганите енергийни услуги) 

на видно място в центровете за работа с клиенти. При утвърждаване на нови цени на 

природния газ от КЕВР, същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото 

законодателство“. 

 

32. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“, чл. 31, ал. 2, б. „г“ да се измени по следния начин „цена 

за достъп и пренос, отразяваща разходите за достъп и пренос по газопреносните 

мрежи“. 

  

33. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 3 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цената на природния газ се определя за 1 (един) Мегаватчас (МWh), в съответствие с 

действащите нормативни актове и договора на ДОСТАВЧИКА с обществения 

доставчик на природен газ. Измерените количества природен газ в нормални кубически 

метри се преобразуват и изчисляват в енергийни единици МWh“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цената на природния газ се 

определя в левове за MWh, в съответствие с действащите нормативни актове. 

Измерените количества природен газ в нормални кубически метри се преобразуват и 

изчисляват в енергийни единици МWh“.  

 

34. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен 

природен газ за съответния месец, а в случаите по чл. 19 – за тримесечния отчетен 

период, в съответствие с чл. 34“. 

 С оглед редакцията на чл. 3, ал. 13 във връзка с чл. 38 от ПТПГ, текстът 

да се редактира по следния начин: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на 

ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен природен газ за съответния месец“.  

 

35. В чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“ да се създаде нова ал. 2, която да предвиди и 

задължението на дружеството да предоставя на клиентите възможност за авансови 

плащания, съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

 

36. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 34 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „В случаите 

на отчитане природния газ по реда на чл. 19, КЛИЕНТЪТ, използващ природен газ за 

битови нужди. Заплаща природния газ, както следва: 

(1) За заварени потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

потребения природен газ за същия период на предходната година – 30% от стойността е 

дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а останалите 30% - към 10-

то число на третия месец от тримесечието; 

(2) За нови потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 



 

  стр. 185 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

прогнозната консумация за отчетния период, установена на база отопляема площ – 30% 

от стойността е дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а 

останалите 30% - към 10-то число на третия месец от тримесечието. След първата 

година на доставка важат условията за плащане на заварени потребители; 

(3)  Окончателното плащане се извършва след отчитане на доставените 

количества в края на тримесечните периоди. Дължимата сума се заплаща към 10-то 

число на месеца, следващ отчетния период; 

(4) Когато началото на доставка на природен газ не съвпада с началото на 

периодите на отчитане, размерът на авансовата вноска се определя за остатъка от 

периода и се заплаща от КЛИЕНТА по указания по-горе ред; 

(5) Когато за тримесечния отчетен период КЛИЕНТЪТ е консумирал по-

голямо количество газ от авансово заплатеното, същият доплаща разликата по 

действащите през периода цени. Когато за отчетния период КЛИЕНТЪТ е консумирал 

по-малко количество газ от авансово заплатеното, надплатената сума се прихваща за 

покриване на задължението му за следващия отчетен период; 

(6) За дължимите суми за всеки тримесечен отчетен период ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура, включваща: номер на измервателния уред, показания 

на средството за търговско измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество 

за периода, приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, 

дължимият данък върху добавената стойност (ДДС), срок за плащането ѝ и дата за 

спиране на газоподаването при неплащане, номера на банковата сметка и адреса на 

ДРУЖЕСТВОТО; 

(7) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми; 

(8) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

УниКредит Булбанк АД и Изипей АД, плащане чрез ePay.bg, както и по банковата 

сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си 

номер; 

(9) За дата на плащане се приема датата на постъпване на дължимите суми в 

сметките на ДРУЖЕСТВОТО. 

 С оглед дадените по-горе указания, от текста на чл. 34 следва да отпаднат 

алинеи 1, 2, 3, 4 и 5. Редакцията се налага с цел привеждане на текста в съответствие с 

разпоредбата на чл. 38 от ПТПГ. В тази връзка, ал. 6 следва да се измени и да се замени 

изразът „тримесечен отчетен период“ с израза „едномесечен отчетен период“. С цел 

привеждането на текста на ал. 6 в съответствие с нормата на чл. 127, ал. 1, т. 10 от 

НЛДЕ, след израза „(ДДС)“ следва да се добави изразът „разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени“. Алинея 9 на същия член следва да отпадне, тъй 

като постъпването на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и 

съответно текстът не следва да е във вреда на клиента. В чл. 34 да се предвиди текст, 

който да регламентира съдържанието на фактурите, издавани от дружеството за 

едномесечен отчетен период, като текстът бъде съобразен с указанието, дадено в т. 30. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура за всеки отчетен период за дължимите суми, 

включваща: номера на измервателния уред, показанията на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество природен газ за периода, 

приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането ѝ и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 
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номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО. 

 (2) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми. 

 (3) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

„УниКредит Булбанк“ АД и „Изипей“ АД, чрез ePay.bg, както и по банковата сметка на 

ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер.“ 

  

37. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 37 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 37 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързв3ане на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 37. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване и/или наличие 

на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството за 

търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА, като за целта му предоставя екземпляр от 

констативния протокол. 
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(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол. 

(6) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

 

38. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 40 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

 (2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за 

възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

 (3) Прекъсването /ограничаването/ на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване /ограничаване/ снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 

3 и чл. 74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или 

ограничи до 48 часа доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  



 

  стр. 188 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

 - възникване или предотвратяване на аварии;  

 - възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната 

среда;  

 - възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

 - възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

 - прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по 

независещи от ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (непреодолима сила), вкл. ограничаване 

или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, 

настъпили извън или в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

 - обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване 

на природен газ. 

 (2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или 

ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, 

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които 

подлежат на планиране и сроковете за възстановяване на снабдяването с природен газ. 

 (3) Прекъсването/ограничаването на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 

часа. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване/ограничаване снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи, с изключение на случаите, при които авариите и/или 

дълготрайният недостиг са настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

39. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 1, предл. 1 от раздел VI „Ред и 

условия за прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил дължимите суми за 

консумиран природен газ в посочените във фактурата срокове“.  

 Текстът да се измени по следни начин: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил 

дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурата и настоящите 

Общи условия срокове“, тъй като сроковете за прекъсване или ограничаване на 

снабдяването, посочени във фактурите, следва да са идентични със сроковете, посочени 

в общите условия. 

 

40. В чл. 41, ал. 3, б. „в“ с текст: „писмо, изпратено по поща или куриер на 

пощенски адрес, посочен за целта от крайния клиент. Да отпадне – клиентът може 

умишлено да не го получава“ - да се коригира техническата грешка. 

 

41. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 8 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“.  

 Текстът да се допълни и да придобие следната редакция: „След надлежно 

уведомяване по реда на този член ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 



 

  стр. 189 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

на подаването на природния газ, поради неплащане“. 

 

42. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 44, ал. 1 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да съгласува с 

ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или модернизация на 

собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на снабдяването с 

природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. В тези случаи 

КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 15 (петнадесет) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 10 

(десет) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да 

съгласува с ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или 

модернизация на собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на 

снабдяването с природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. 

В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 7 (седем) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 3 

(три) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“. Корекцията се налага, 

тъй като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 3 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

 

43. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 45 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Цените на услугите за спиране и за възстановяване 

на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез поставянето им на 

подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените на услугите за спиране 

и за възстановяване на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез 

поставянето им на подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО и след 

публикуването им на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

44. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 49, ал. 1 от раздел VII „Ред за откриване, 

промяна и закриване на партида“ със следния текст: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на 

обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО 

води партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, 

за което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 
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заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6.  

 

45. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 52 от раздел VIII „Отговорност и санкции“ 

със следния текст: „КЛИЕНТ, който ползва природен газ за битови нужди е длъжен да 

уведоми ДРУЖЕСТВОТО, когато имота му се използва или предоставя на други лица 

за извършване на стопанска дейност, в 30-дневен срок от започване на стопанската 

дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване, КЛИЕНТЪТ заплаща 

потребеното количество природен газ по цена за битови нужди, увеличена с 20% 

(двадесет процента) за времето от настъпване на обстоятелствата за промяна до 

прехвърляне на партидата за природен газ от битови за небитови нужди“.  

 Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката 

на предвидената санкция. 

 

46. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 54, ал. 1 от раздел VIII „Отговорност и 

санкции“ със следния текст: „При неизпълнение в срок на задължението си да заплаща 

природния газ в предвидените, съгласно чл. 33 и чл. 34 срокове, или в сроковете, 

предвидени в писмените договори, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение на 

ДРУЖЕСТВОТО в размер на законната лихва, изчислена върху дължимата сума, за 

всеки просрочен ден от датата на забавата до датата на постъпване на дължимата сума 

по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“.  

 От текста на чл. 54, ал. 1 следва да отпадне изразът „постъпване на 

дължимата сума по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за 

задълженията и договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването 

на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не 

следва да е в негова вреда. Следва да се има предвид също, че за да изпълни 

задълженията си към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се 

запознае с размера на задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

47. В чл. 56 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 

година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

(Регламент (ЕС) № 910/2014) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

48. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 57, ал. 1 от раздел IX „Ред за разглеждане на 

жалби на клиентите. Решаване на спорове“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие със 

Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица“. 

 Текстът да се измени по следни начин: „ДРУЖЕСТВОТО приема и 

завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с Наредба за 

административното обслужване (Обн., ДВ., бр.78 от 26 септември 2006 г.)“, тъй като 

Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица е 

отменен на 12.07.2006 г., а наредбата се прилага и за организациите, предоставящи 
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обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.  

 

49. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 61, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Всички искания, предизвестия и уведомления, относно 

доставката на природен газ следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните 

или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на КЛИЕНТА и на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Всички искания, предизвестия и 

уведомления, относно доставката на природен газ, следва да бъдат в писмена форма на 

хартиен носител, подписани от страните или упълномощените от тях лица, или по 

електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - КЛИЕНТА или 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

50. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 62, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Общите условия са задължителни и за заварените 

потребители на природен газ към датата на влизането им в сила“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват КЛИЕНТА само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на КЛИЕНТА с Общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от Общите условия на КЛИЕНТА“. 

 

51. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 63 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „При присъединяване на нов потребител или на потребител с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, потребителят заявява, че е съгласен с клаузите на 

настоящите общи условия“.  

 Съобразно дадените указания в т. 50, текстът да придобие следната 

редакция: „При присъединяване на нов клиент или на клиент с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, клиентът заявява, съгласието си с настоящите общи 

условия по реда на чл. 63. 

 

52. Член 64, с текст: „В случаите, когато клиенти на друг доставчик на 

природен газ, подадат заявление за ползване на газоразпределителната мрежа на 

ДРУЖЕСТВОТО, същите следва да заявят желанието си за това, като спазят законовата 

процедура за подаване на заявление до газоразпределителното предприятие и 

съответно при одобрение, да сключат договор и да заплащат цена за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа, при спазване на реда по тези Общи 

условия“, да отпадне, с оглед даденото указание в т. 18 да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

53. Заглавието на Раздел Х „Допълнителни условия“ да се измени по следния 
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начин: „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН 

ГАЗ“ и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ не може 

да надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

54. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“, който да има съдържанието на Раздел Х от проекта, с изключение на чл. 

66 и чл. 67, които се заменят с разпоредбите, посочени в т. 53. 

 

55. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 68 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Измененията на тези общи условия подлежат на одобрение от КЕВР и 

влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен всекидневник при 

спазване на процедурата по ЗЕ. В случай на изменения в законодателството, 

разпоредбите на тези общи условия, които противоречат на нормативните изменения, 

се заместват със съответните правни норми“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147б от Закона за 

защита на потребителите: „Чл. 68. (1) Измененията на тези общи условия подлежат на 

одобрение от КЕВР и влизат в сила след публикуването им в един централен и един 

местен всекидневник при спазване на процедурата по ЗЕ.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведомява КЛИЕНТА за всяко изменение в 

общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от 

КЛИЕНТА телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.  

(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, 

същият може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, или да 

продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.  

(4) КЛИЕНТЪТ упражнява правото си по ал. 3, като изпраща до 

ДРУЖЕСТВОТО писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на 
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съобщението по ал. 1.  

(5) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага в случаите, когато изменението в общите 

условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен властнически 

орган.  

(6) Измененията в общите условия обвързват КЛИЕНТА, когато последният е 

бил уведомен за тях при условията на ал. 2, не е упражнил правото си по ал. 3 и ал. 4 и 

се е съгласил с тях по реда на чл. 2. 

(7) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи 

условия, които противоречат на нормативните изменения, се заместват със съответните 

правни норми“.  

 

56. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 69 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават по взаимно 

съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при непостигане на 

споразумение, спорът се решава по съдебен ред“.  

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ, във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават 

по взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред“. 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Хисаря (Общи условия за пренос), с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен, както следва: 

 

1.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) на територията на община Хисаря“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи условия се 

определят взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между 

„Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) на територията на община Хисаря“.  

Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, дадено 

в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде в 

Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“.  
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2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ,“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с чл. 131, ал. 

2 от НЛДЕ, чл. 183а, ал. 3 от ЗЕ и нормата на чл. 147а от Закона за защита на 

потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 27б от 

ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на едро 

или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за природен 

газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, дадено 

в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен 

газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува природен 

газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 
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или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията на 

клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – 

физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за небитови 

нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския закон 

и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за уведомяване на 

настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. Член 3, ал. 9 да 

се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват всички 

непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата 

страна в какво се състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство означава 

съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 
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Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. В чл. 3, да се създаде нова ал. 13 със следното съдържание: „ОТЧЕТЕН 

ПЕРИОД означава период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на 

количества подаден и/или пренесен природен газ. При промяна на цената на природния 

газ през отчетния период, потребените и/или пренесени количества природен газ се 

изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се 

налага с оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). Да се 

извърши и съответното преномериране. 

 

11. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 14 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: „МЯСТО 

НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена 

от точката на присъединяване“.  

 

12. В чл. 3, да се създаде нова ал. 15 със следното съдържание съгласно чл. 

26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА 

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя 

границата на собственост на газоразпределителната мрежа“. Да се извърши и 

съответното преномериране. 

 

13. В чл. 3, ал. 17 да се премахнат думите „титуляр с“. Изменението е 

редакционно. 

 

14. Чл. 3, ал. 20 да се премести след определението за „граница на 

собственост“, тъй като е смислово свързано с предходните две определения. 

 

15. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, който да регламентира условията за 

едностранно прекратяване на договора от клиентите, включително при промяна на 

договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително 

плащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, регламентиращ процедурата за смяна на 

доставчик на природен газ със следното съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има 
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право да смени „Аресгаз“ ЕАД като снабдител на природен газ, като избере друг 

доставчик на природен газ по свое желание, по всяко време, като изпрати писмено 

искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3“. 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите потребители 

на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и информация, 

че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си. 

 

18. Чл. 11, ал. 1 от раздел III „Предоставяне на информация на клиентите“ да 

придобие следната редакция: „ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната 

информация:  

- начините на плащане;  

- цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

- цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с 

лицензионната дейност; 

- процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на 

енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;  

- реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в 

съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

- изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;  

- информация относно средствата за уреждане на спорове;  

- условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и 

електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти на ДРУЖЕСТВОТО;  

- конкретни данни за номера на измервателния уред; 

- показания на уреда за търговско измерване; 

- информация за действащите цени за пренос и/или присъединяване; 

- услугите, които дружеството предоставя; 

- телефони за информация и сигнали“. 

Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 



 

  стр. 198 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

19. В чл. 11 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Практическа информация за правата си, включително за начините за 

уреждане на спорове, крайните клиенти могат да получат и от контролен списък , на 

основание чл. 38б, ал. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

НЛДЕ. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към 

настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове“. 

В тази връзка дружеството следва да представи контролен списък, приет от 

Европейската комисия, съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

 

20.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 12 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на собствеността и 

предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се 

извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 14. 

 

21. В чл. 18, ал. 3 със следното съдържание: „В случаите по предходната 

алинея, достъпът за отчитане, контрол и обслужване не бъде осигурен и това бъде 

установено с констативен протокол, ДРУЖЕСТВОТО има право да преустанови 

временно газоснабдяването на обекта.“, следва да се добави думата „когато“ пред 

израза „достъпът за отчитане“,  корекцията е редакционна. 

  

22. Член 24 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“., следва да се коригира, тъй 

като така императивно представен текстът възпрепятства правото на защита и 

оспорване от клиента в случаите на възражение от негова страна за неправилно 

отчитане показанията на средството за търговско измерване и др. 

 

23. Член 25 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 
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„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи“. 

 

24. Да се създаде нов чл. 27 със следното съдържание: „За дължимите суми за 

всеки отчетен период ДРУЖЕСТВОТО изпраща на КЛИЕНТА фактура със следното 

съдържание: номер на измервателния уред, показания на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество за периода, приспаднатото 

авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимият данък върху 

добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането й и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО“. 

Предложението е с цел съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: 

„съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които 

отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени“. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 29 от IV „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ заплаща 

дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като 

при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер. За дата на плащане се приема 

датата на постъпване на дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“.  

Текстът на изречение първо следва да се редактира, като се предвидят и други 

начини на плащане, с оглед задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ 

да осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 

потребление. Изречение второ - „За дата на плащане се приема датата на постъпване на 

дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“, да отпадне, тъй като постъпването на 

тези суми в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и той не следва да е във 

вреда на клиента. В текста на чл. 29 да се предвиди и задължението на дружеството да 

предоставя на клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал.2 от 

ЗЕ. 

 

26. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 30 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 30 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 
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газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 30. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване  и/или 

наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството 

за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТЪТ има право да получи копие от констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 17 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология. Дружеството 

следва да предложи текст относно начина на изчисляване на потребените количества 

природен газ за времето през което е констатирано неправомерно въздействие върху 

средството за търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ. 

Следва да се предвиди и текст за изчисление на потребените количества 

природен газ от клиент при неработещо СТИ. 

 

27. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 33 от раздел V „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на преноса на 

природен газ“ със следния текст: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване 
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при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

(2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за възстановяване 

на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването /ограничаването/ на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване /ограничаване/ на преноса на природен газ в горепосочените случаи“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 3 и чл. 

74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 

часа преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ. 

(2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването и 

сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването/ограничаването на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 часа. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване/ограничаване на преноса на природен газ в горепосочените случаи, с 

изключение на случаите, при които авариите и/или дълготрайният недостиг са 

настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

28. В чл. 37, ал. 1 изразите „15 (петнадесет)“ и „10 (десет)“ да се заменят с 

изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй като така представени тези 

срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 
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3 за уведомяване от страна на дружеството за извършване на планови ремонти и 

реконструкции. 

 

29. В чл. 38 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 

 

30. В чл. 42, ал. 1, със следния текст „„КЛИЕНТ може да бъде и наемател на 

жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на обект, който 

ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО води 

партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, за 

което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6. 

 

31. Член 45 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не 

изпълни задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката на 

предвидената санкция. 

 

32. В чл. 46, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

33. В чл. 48 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

34. Член 49, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с 

Наредба за административното обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г.).“ 

 

35. Заглавието на Раздел IХ „Допълнителни условия“ да се измени по 
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следния начин „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ и да регламентира следното: 

„Чл.… Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ не може да 

надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“.  

Чл.… (1) Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи: 

с изтичане на срока; 

по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

по нареждане на компетентен орган. 

едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не 

приеме новите общи условия и/или цени; 

поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за пренос на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

36. Да се създаде нов Раздел Х „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, в който да 

се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на дружеството да уведомява 

своите битови клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените 

на предоставяните услуги, както и за правото на клиентите едностранно да прекратят 

договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия 

и/или цени. Указанието е в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

37. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на 

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

 

38. Член 53, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно преноса на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

 

39. Член 54, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 
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всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента.“ 

 

40. Член 55 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 54, ал. 1. 

 

41. Член 56 да отпадне, с оглед даденото указание в Раздел II да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

42. Член 59 от проекта да се премести в Раздел IХ със заглавие „СРОК И 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“. 

 

43. Член 61 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за пренос на природен газ се решават по 

взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезират КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Аресгаз” EАД на територията на община Хисаря, като приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, както и проект на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД на територията 

на община Хисаря, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне на информация на клиентите за 

потреблението им, центрове за работа с потребители, условията и реда за извършване 

на дейността по снабдяване на обектите на потребителите с природен газ; договори за 

доставка на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и потребителите на природен газ в 

лицензираната територия, реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени и постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, 

специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с 

потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен както следва: 

 

1. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 
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за изменение на общите условия. 

 

2. В чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на 

информация на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Чл. 11 да отпадне, тъй като не е предмет, който подлежи на уреждане от 

Правилата за работа с потребители, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

 

4. Чл. 12 да отпадне, тъй като урежда въпрос, предмет на Общите условия 

на договорите. 

 

5. В чл. 18, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

6. Създава се нов Член 22 със следното съдържание: 

„Чл. 22. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

7. Член 22 от проекта да стане чл. 23. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне 

на информация на клиентите за потреблението им, условия и ред за присъединяване на 

потребители на природен газ към газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на 

„Аресгаз” ЕАД на територията на газоразпределителния регион; договори за 

присъединяване и договори за пренос на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и 

потребителите на природен газ на територията на газоразпределителния регион, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени и постъпили в 

„Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, специални процедури за предоставяне 

на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението и за преустановяване 

снабдяването на уязвими клиенти. 
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След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен както следва: 

 

1.  В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2.  Чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на информация 

на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Раздел III „Условия и ред за присъединяване на потребителите на 

природен газ към ГРМ, собственост на „Аресгаз“ ЕАД; договори за присъединяване и 

договори за доставка на природен газ“ да отпадне, тъй като съответната материя не 

подлежи на уреждане в Правилата за работа с потребители. 

  

4. В чл. 21, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

5. Да се създаде нов чл. 24 със следното съдържание: 

„Чл. 24. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3) Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

6. Чл. 24 от проекта да стане чл. 25. 

 

Изказвания по т.13.:  

Докладва М. Димитров. „Аресгаз“ ЕАД е внесло заявление в Комисията за 

одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия 

на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за същата територия и приложени към тях проекти на Правила за работа с 
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потребителите на природен газ. Предложенията за изменение на представените проекти 

са аналогични на първия доклад за това дружество за община Сопот. Във връзка с 

изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и чл. 183б 

от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

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

група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Хисаря; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД на територията на община Хисаря, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД на 

територията на община Хисаря, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД, както и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени 

на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица.  

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:45 часа.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Хисаря; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД на територията на община Хисаря, като приложение 
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към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД на територията 

на община Хисаря, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз” EАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.14. Комисията, след доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Мизия“ и община Бяла Слатина“, „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 183а и чл. 183б от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 

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

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 24.06.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е подало заявление за 

одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ (ОУ), „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ и приложени 

към тях проекти на Правила за работа с потребителите на природен газ (Правила). Със 

Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г, изменена със Заповед № З-Е-57 от 21.04.2020 г., 

изменена със Заповед № З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-18 от 

21.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за разглеждане на 

представените със заявлението проекти на ОУ и Правила. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да 

одобрява общите условия на договорите и правилата за работа с потребителите на 

енергийни услуги, включително общите условия, при които крайните клиенти купуват 
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природен газ от крайния снабдител, както и общите условия, при които клиентите на 

крайния снабдител сключват договори с оператора на разпределителната мрежа за 

преноса по разпределителни мрежи на консумирания от тях природен газ. 

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Наредба № 3 публично известните общи условия на 

договорите за продажба на природен газ и общите условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителните мрежи се изготвят и предлагат от крайните снабдители, 

съответно от операторите на газоразпределителните мрежи. Съгласно разпоредбите на 

чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия на договорите за продажба 

и пренос на природен газ следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условията за качество на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3; условията за прекратяване или 

прекъсване на снабдяването с природен газ; реда за измерване, отчитане, разпределение 

и заплащане на количествата природен газ; реда за осигуряване на достъп до средствата 

за търговското измерване или други контролни приспособления; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията. Според чл. 127, ал. 2 от 

Наредба № 3 ОУ следва да бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, 

изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайни клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 
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одобряване от комисията, като за публичното обсъждане се води писмен протокол 

(чл.128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателя на разпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. Според чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към 

подаденото заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи 

съгласно действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина 

на оповестяване от „Аресгаз” ЕАД на проекта на ОУ, от които е видно, че дружеството 

е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Мизия“ и община Бяла Слатина“ и проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Мизия“ и община Бяла Слатина“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

Съгласно предоставения писмен протокол от проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане на проекта на ОУ не са постъпили изказвания от присъстващите и 

писмени становища по повод процедурата и съдържанието на публикувания проект в 

рамките на процедурата за обществено обсъждане. Няма данни за получени становища 

и бележки по проекта на ОУ след приключване на проведеното на 14.05.2019 г. 

публично обсъждане. 

Проектите на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД и Общи условия на договорите за пренос на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина, са съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите 

форма, като текстовете са систематизирани в глави и раздели, разпоредбите са ясно и 

точно формулирани, подредени са в членове и алинеи и имат определеното в ЗЕ и 
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НЛДЕ съдържание. Проектите са съобразени с въведените в ЗЕ мерки за защита на 

потребителите на енергийни услуги и са в съответствие с разпоредбите на Глава Трета, 

Раздел VI от закона. 

Проектите на общи условия отговарят на задължителното съдържание на 

договорите с потребители на енергийни услуги, посочват информацията, която 

енергийното предприятие предоставя на потребителите на енергийни услуги, както и 

начините за нейното предоставяне, предвиждат осигуряване на центрове за работа с 

потребителите и осигуряват специална процедура за предоставяне на информация, 

свързана с потреблението, и информация за преустановяване на снабдяването на 

уязвими клиенти. 

В проектите е предвидено задължението на крайния снабдител да информира 

клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато 

отчетената консумация на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-

висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на 

предходната календарна година, което е в съответствие с чл. 38е от ЗЕ, включено е 

правото на клиента да поиска от оператора на газоразпределителната мрежа да бъде 

извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване, като са 

определени реда и условията за това в съответствие с чл. 38ж от ЗЕ и е въведено 

задължението, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено 

снабдяването на клиента с природен газ, крайният снабдител да уведоми клиента по 

заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на 

снабдяването, в съответствие с чл. 38з от ЗЕ. 

Проектите на общите условия създават възможност при промяна на договорните 

условия и цените на предоставяните услуги потребителите едностранно да прекратят 

договора, ако не приемат новите условия и/или цени, без допълнително заплащане в 

съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и отразяват задължението на енергийното 

предприятие да се произнася по жалби на потребители на енергийни услуги в срок до 

три месеца от постъпването им съобразно чл. 38а, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, като конкретната 

разпоредба в общите условия предвижда този срок да е 30 дни. 

 

I. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Мизия“ и община Бяла Слатина“ (Общи условия за доставка), с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и 

осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме 

представеният проект да бъде изменен, както следва: 

 

1. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи 

условия се определят взаимоотношенията, реда по договорите за доставка на природен 
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газ между „Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ 

и клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина“.  

 Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, 

дадено в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде 

в Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 

„клиент/и/те“. 

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ, от деня на влизането им в сила – 30 (тридесет) дни 

след първото им публикуване в един централен и един местен всекидневник“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с нормата на 

чл. 147а от Закона за защита на потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

 Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 

27б от ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на 

едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за 

природен газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

 С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, 

дадено в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на 
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природен газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува 

природен газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 

да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията 

на клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател 

– физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

 Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за 

небитови нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

 Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския 

закон и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за 

уведомяване на настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. 

Член 3, ал. 9 да се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, 

възникнали след сключването на договора. Страната, която не може да изпълни 
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задължението си поради възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок 

уведомява писмено другата страна в какво се състоят те и възможните последици от тях 

за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

 Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство 

означава съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание 

на Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 13 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за 

отчитане на количествата продаден и/или пренесен природен газ. При промяна на 

цената на природния газ през отчетния период, потребените и/или пренесени 

количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са 

влезли в сила“.  

Член 3, ал. 13 да придобие следната редакция: „ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава 

период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на количества подаден и/или 

пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, 

потребените и/или пренесени количества природен газ се изчисляват по новите цени от 

датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се налага с оглед нормата на чл. 38 

от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

 

11. В чл. 3 да се създадат нови алинеи със следните определения, в 

съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4) и да се извърши 

съответното преномериране на алинеите в чл. 3: 

 – (15) „ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която 

операторът на газоразпределителната мрежа присъединява крайните клиенти и която се 

определя от оператора съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за 

присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4)“.  

- (16) „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА 

МРЕЖА - точката на присъединяване определя границата на собственост на 

газоразпределителната мрежа“.  

  

12. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 15 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: 

„МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, 

определена от точката на присъединяване“.  
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13. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 18 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ПАРТИДА е титуляр с клиентски номер, генериран от 

Информационната система за управление на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 В текста да се заличат думите „титуляр с“ и да придобие следната 

редакция: „ПАРТИДА е клиентски номер, генериран от Информационната система за 

управление на ДРУЖЕСТВОТО“. Изменението е редакционно. 

 

14. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

15. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира предоставянето от небитови клиенти на 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, в 

съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от ПТПГ. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира задължението на дружеството да определи специални процедури за 

предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за 

преустановяване снабдяването на уязвими клиенти, в съответствие с чл. 38д от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, който 

да регламентира условията за едностранно прекратяване на договора от клиентите, 

включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова 

прекратяване без допълнително плащане в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

18. В Раздел II „Права и задължения на страните“ да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ със следното 

съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има право да смени „Аресгаз“ ЕАД като 

снабдител на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое 

желание, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към 

която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно датата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка 

– за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  
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(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3.“ 

 Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с 

чл. 31 от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите 

потребители на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и 

информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания 

при смяна на доставчика си. 

 

19. В чл. 9, ал. 1, със следното съдържание: „ДРУЖЕСТВОТО доставя 

природен газ с качество, съгласно „Показатели за качество на газоснабдяването“, 

приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 

(НУБЕПРГСИУПР)“, съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като същото се 

среща за първи път в чл. 3, ал. 1. 

 

20. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 14, ал. 1 от раздел IV „Предоставяне на 

информация на клиентите“ със следния текст: „Във всеки случай на поискване, 

ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната информация:  

  - начините на плащане;  

  - цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

  - цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на 

услуги, свързани с лицензионната дейност; 

  - процедурата за смяна на доставчик и информация, че 

потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си;  

  - реално потребените количества и стойността на предоставената 

услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

  - изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна 

на доставчика; - информация относно средствата за уреждане на спорове;  

  - условията за предоставяне на електронна информация за 

фактурирането и електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти и каси на 

ДРУЖЕСТВОТО; - график на отчитане на консумираните количества природен газ;  

- показанията на уреда за търговско измерване за отчетния период;  

- начини и срокове за плащане на консумираните количества природен газ;  

- прекъсванията на газоснабдяването, които подлежат на планиране;  

- информация за действащите цени на природния газ;  

- услугите, които ДРУЖЕСТВОТО предоставя;  

- телефони за информация и сигнали“. 

 Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 

„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 
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21. В чл. 14, ал. 2, със следното съдържание: „Практическа информация за 

правата си, включително за начините за уреждане на спорове, крайните клиенти могат 

да получат и от контролния списък, изготвен от „Аресгаз“ ЕАД, на основание чл. 38б, 

ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

Наредбата за лицензиране. Контролният списък се предоставя на потребителите като 

приложение към настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в 

клиентските центрове“, изразът „чл. 38б, ал. 2“ да се замени с „чл. 38б, ал. 4“ и 

„Наредбата за лицензиране“ да се замени с „Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката“. Дружеството следва да изготви към 

проекта Контролен списък. 

 

22. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството при смяна на доставчика на 

природен газ да предоставя на друг доставчик на природен газ данни за потреблението 

на клиента, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и 

доставчика на природен газ, съобразно чл. 38б, ал. 3 от ЗЕ. 

 

23. В Раздел IV „Предоставяне на информация на клиентите“ да се предвиди 

текст, регламентиращ задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 5 от ЗЕ да 

предоставя информация за фактурирането поне веднъж на три месеца, а при поискване 

или когато клиентите са направили избор да получават електронни сметки – два пъти в 

годината. 

 

24. В заглавието на Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ да се премахне думата „разпределение“. 

Бележката е редакционна. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 16 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на 

собствеността и предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО 

на КЛИЕНТА се извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 15. 

 

26. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД чл. 19, с текст: „КЛИЕНТ, ползващ 

природен газ за битови нужди има право, след подаване на изрично писмено заявление, 

да заяви желанието си за отчитане на потребените количества природен газ на 

тримесечие съответно, започващо през месеците януари, април, юли и октомври на 

всяка календарна година“, да отпадне. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ПТПГ, 

отчитането на количествата природен газ се извършва най-малко веднъж месечно. 
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27. В чл. 20, който гласи, че „Измерването и отчитането на количества 

доставен и приет природен газ се извършва, чрез намиращите се непосредствено преди 

мястото на доставка средства за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, 

вписани в Държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване, 

отговарящи на Закона за измерванията“, да се премахнат думите „непосредствено 

преди“ и да се заменят с думата „на“ във връзка с определението за място на доставка.  

28. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 23, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота на КЛИЕНТА, 

включително в общите части на етажната собственост, той е длъжен да осигурява 

безпрепятствен достъп до тях на представители на ДРУЖЕСТВОТО, за контрол. 

Отчитане и обслужване, срещу представяне на служебна карта за легитимация“.  

 Текстът да придобие следната редакция, съгласно чл. 127, ал .1, т. 13 от 

НЛДЕ, а именно: „Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота 

на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до тях на представители на 

ДРУЖЕСТВОТО, за контрол, отчитане и обслужване, срещу предоставяне на служебна 

карта за легитимация. При искане на достъп до помещения на КЛИЕНТА, 

ДРУЖЕСТВОТО е длъжно предварително да уведоми последния в срок от три дни 

преди искането на достъп“.  

 

29. Член 29 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“. Така представен, текстът 

възпрепятства правото на защита и оспорване от клиента в случаите на възражение на 

същия за неправилно отчитане на средството за търговско измерване, отчитане на 

показанията му и др. , следва да бъден прецизиран от ДРУЖЕСТВОТО, в случай че 

„Аресгаз“ ЕАД разполага с измервателни уреди, които автоматично коригират 

измерените количества природен газ в нормални кубически метри. 

 

30. Член 30 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 

текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи.“ 

 

31. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 1 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цените, по които ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за 

съответния период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените цени в електронния си 

сайт www.aresgas.bg. При утвърждаване на нови цени на природния газ от КЕВР, 

същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото законодателство“. 
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 Текстът да придобие следната редакция: „Цените, по които 

ДРУЖЕСТВОТО продава природния газ, се утвърждават от КЕВР за съответния 

период. ДРУЖЕСТВОТО публикува утвърдените от КЕВР цени в електронния си сайт 

www.aresgas.bg и ги поставя (заедно с всички цени на предлаганите енергийни услуги) 

на видно място в центровете за работа с клиенти. При утвърждаване на нови цени на 

природния газ от КЕВР, същите се обявяват и прилагат, съгласно действащото 

законодателство“. 

 

32. В Раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“, чл. 31, ал. 2, б. „г“ да се измени по следния начин „цена 

за достъп и пренос, отразяваща разходите за достъп и пренос по газопреносните 

мрежи“. 

  

33. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 31, ал. 3 от раздел V „Ред за измерване, 

достъп, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Цената на природния газ се определя за 1 (един) Мегаватчас (МWh), в съответствие с 

действащите нормативни актове и договора на ДОСТАВЧИКА с обществения 

доставчик на природен газ. Измерените количества природен газ в нормални кубически 

метри се преобразуват и изчисляват в енергийни единици МWh“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Цената на природния газ се 

определя в левове за MWh, в съответствие с действащите нормативни актове. 

Измерените количества природен газ в нормални кубически метри се преобразуват и 

изчисляват в енергийни единици МWh“.  

 

34. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен 

природен газ за съответния месец, а в случаите по чл. 19 – за тримесечния отчетен 

период, в съответствие с чл. 34“. 

 С оглед редакцията на чл. 3, ал. 13 във връзка с чл. 38 от ПТПГ, текстът 

да се редактира по следния начин: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на 

ДРУЖЕСТВОТО дължимите суми за доставен природен газ за съответния месец“.  

 

35. В чл. 32 от раздел V „Ред за измерване, достъп, отчитане, разпределение и 

заплащане на природния газ“ да се създаде нова ал. 2, която да предвиди и 

задължението на дружеството да предоставя на клиентите възможност за авансови 

плащания, съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ. 

 

36. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 34 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „В случаите 

на отчитане природния газ по реда на чл. 19, КЛИЕНТЪТ, използващ природен газ за 

битови нужди. Заплаща природния газ, както следва: 

(1) За заварени потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

потребения природен газ за същия период на предходната година – 30% от стойността е 

дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а останалите 30% - към 10-

то число на третия месец от тримесечието; 

(2) За нови потребители – авансово, в размер на 60% от стойността на 

прогнозната консумация за отчетния период, установена на база отопляема площ – 30% 
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от стойността е дължима към 10-то число на втория месец от тримесечието, а 

останалите 30% - към 10-то число на третия месец от тримесечието. След първата 

година на доставка важат условията за плащане на заварени потребители; 

(3)  Окончателното плащане се извършва след отчитане на доставените 

количества в края на тримесечните периоди. Дължимата сума се заплаща към 10-то 

число на месеца, следващ отчетния период; 

(4) Когато началото на доставка на природен газ не съвпада с началото на 

периодите на отчитане, размерът на авансовата вноска се определя за остатъка от 

периода и се заплаща от КЛИЕНТА по указания по-горе ред; 

(5) Когато за тримесечния отчетен период КЛИЕНТЪТ е консумирал по-

голямо количество газ от авансово заплатеното, същият доплаща разликата по 

действащите през периода цени. Когато за отчетния период КЛИЕНТЪТ е консумирал 

по-малко количество газ от авансово заплатеното, надплатената сума се прихваща за 

покриване на задължението му за следващия отчетен период; 

(6) За дължимите суми за всеки тримесечен отчетен период ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура, включваща: номер на измервателния уред, показания 

на средството за търговско измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество 

за периода, приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, 

дължимият данък върху добавената стойност (ДДС), срок за плащането ѝ и дата за 

спиране на газоподаването при неплащане, номера на банковата сметка и адреса на 

ДРУЖЕСТВОТО; 

(7) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми; 

(8) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

УниКредит Булбанк АД и Изипей АД, плащане чрез ePay.bg, както и по банковата 

сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си 

номер; 

(9) За дата на плащане се приема датата на постъпване на дължимите суми в 

сметките на ДРУЖЕСТВОТО. 

 С оглед дадените по-горе указания, от текста на чл. 34 следва да отпаднат 

алинеи 1, 2, 3, 4 и 5. Редакцията се налага с цел привеждане на текста в съответствие с 

разпоредбата на чл. 38 от ПТПГ. В тази връзка, ал. 6 следва да се измени и да се замени 

изразът „тримесечен отчетен период“ с израза „едномесечен отчетен период“. С цел 

привеждането на текста на ал. 6 в съответствие с нормата на чл. 127, ал. 1, т. 10 от 

НЛДЕ, след израза „(ДДС)“ следва да се добави изразът „разбивка на цената по 

компоненти, ако такива са утвърдени“. Алинея 9 на същия член следва да отпадне, тъй 

като постъпването на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и 

съответно текстът не следва да е във вреда на клиента. В чл. 34 да се предвиди текст, 

който да регламентира съдържанието на фактурите, издавани от дружеството за 

едномесечен отчетен период, като текстът бъде съобразен с указанието, дадено в т. 30. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО 

изпраща на КЛИЕНТА фактура за всеки отчетен период за дължимите суми, 

включваща: номера на измервателния уред, показанията на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество природен газ за периода, 

приспаднатото авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимия данък 

върху добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането ѝ и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО. 
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 (2) Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от 

задължението за плащане на дължимите суми. 

 (3) КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО на каси на 

„УниКредит Булбанк“ АД и „Изипей“ АД, чрез ePay.bg, както и по банковата сметка на 

ДРУЖЕСТВОТО, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер.“ 

  

37. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 37 от раздел V „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 37 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  

(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързв3ане на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 37. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване и/или наличие 

на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството за 

търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА, като за целта му предоставя екземпляр от 

констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 
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за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол. 

(6) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 22 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология.  

 

38. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 40 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 

или ограничи доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

 (2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за 

възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

 (3) Прекъсването /ограничаването/ на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване /ограничаване/ снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 

3 и чл. 74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или 

ограничи до 48 часа доставката на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително 

уведомяване при:  

 - възникване или предотвратяване на аварии;  



 

  стр. 223 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

 - възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната 

среда;  

 - възникване на опасност за целостта на газоснабдителната мрежа;  

 - възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

 - прекъсване или ограничаване на доставките на природен газ по 

независещи от ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (непреодолима сила), вкл. ограничаване 

или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, 

настъпили извън или в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

 - обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване 

на природен газ. 

 (2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във 

възможно най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за 

масово осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или 

ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, 

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които 

подлежат на планиране и сроковете за възстановяване на снабдяването с природен газ. 

 (3) Прекъсването/ограничаването на снабдяването с природен газ 

продължава до отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 

часа. 

 (4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на 

КЛИЕНТИТЕ при прекъсване/ограничаване снабдяването с природен газ в 

горепосочените случаи, с изключение на случаите, при които авариите и/или 

дълготрайният недостиг са настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

39. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 1, предл. 1 от раздел VI „Ред и 

условия за прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил дължимите суми за 

консумиран природен газ в посочените във фактурата срокове“.  

 Текстът да се измени по следни начин: „КЛИЕНТЪТ не е заплатил 

дължимите суми за консумиран природен газ в посочените във фактурата и настоящите 

Общи условия срокове“, тъй като сроковете за прекъсване или ограничаване на 

снабдяването, посочени във фактурите, следва да са идентични със сроковете, посочени 

в общите условия. 

 

40. В чл. 41, ал. 3, б. „в“ с текст: „писмо, изпратено по поща или куриер на 

пощенски адрес, посочен за целта от крайния клиент. Да отпадне – клиентът може 

умишлено да не го получава“ - да се коригира техническата грешка. 

 

41. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 41, ал. 8 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“.  

 Текстът да се допълни и да придобие следната редакция: „След надлежно 

уведомяване по реда на този член ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи, претърпени от КЛИЕНТ, вследствие спирането или ограничаването 

на подаването на природния газ, поради неплащане“. 
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42. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 44, ал. 1 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да съгласува с 

ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или модернизация на 

собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на снабдяването с 

природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. В тези случаи 

КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 15 (петнадесет) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 10 

(десет) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТЪТ е длъжен да 

съгласува с ДРУЖЕСТВОТО работите по планов ремонт, реконструкция и/или 

модернизация на собствената си газова инсталация, ако това налага прекъсване на 

снабдяването с природен газ или изменение на условията за ползване на природен газ. 

В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО 7 (седем) дни 

предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на снабдяването и 

предполагаемата му продължителност. Когато прекъсването на снабдяването може да 

внесе смущение в редовното захранване на други потребители, ДРУЖЕСТВОТО в 3 

(три) – дневен срок писмено уведомява за това КЛИЕНТА, като предлага за 

предоговаряне на сроковете за осъществяване на прекъсването“. Корекцията се налага, 

тъй като така представени тези срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, 

определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 3 за уведомяване от страна на дружеството за 

извършване на планови ремонти и реконструкции. 

 

43. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 45 от раздел VI „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на 

газоподаването“ със следния текст: „Цените на услугите за спиране и за възстановяване 

на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез поставянето им на 

подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „Цените на услугите за спиране 

и за възстановяване на снабдяването с природен газ се обявяват публично, чрез 

поставянето им на подходящо място в офисите на ДРУЖЕСТВОТО и след 

публикуването им на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

44. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 49, ал. 1 от раздел VII „Ред за откриване, 

промяна и закриване на партида“ със следния текст: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на 

обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО 

води партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, 

за което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 
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дадени в т. 6.  

 

45. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 52 от раздел VIII „Отговорност и санкции“ 

със следния текст: „КЛИЕНТ, който ползва природен газ за битови нужди е длъжен да 

уведоми ДРУЖЕСТВОТО, когато имота му се използва или предоставя на други лица 

за извършване на стопанска дейност, в 30-дневен срок от започване на стопанската 

дейност или предоставянето на имота. При неуведомяване, КЛИЕНТЪТ заплаща 

потребеното количество природен газ по цена за битови нужди, увеличена с 20% 

(двадесет процента) за времето от настъпване на обстоятелствата за промяна до 

прехвърляне на партидата за природен газ от битови за небитови нужди“.  

 Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката 

на предвидената санкция. 

 

46. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 54, ал. 1 от раздел VIII „Отговорност и 

санкции“ със следния текст: „При неизпълнение в срок на задължението си да заплаща 

природния газ в предвидените, съгласно чл. 33 и чл. 34 срокове, или в сроковете, 

предвидени в писмените договори, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение на 

ДРУЖЕСТВОТО в размер на законната лихва, изчислена върху дължимата сума, за 

всеки просрочен ден от датата на забавата до датата на постъпване на дължимата сума 

по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“.  

 От текста на чл. 54, ал. 1 следва да отпадне изразът „постъпване на 

дължимата сума по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за 

задълженията и договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването 

на сумите в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не 

следва да е в негова вреда. Следва да се има предвид също, че за да изпълни 

задълженията си към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се 

запознае с размера на задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

47. В чл. 56 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 

година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

(Регламент (ЕС) № 910/2014) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

48. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 57, ал. 1 от раздел IX „Ред за разглеждане на 

жалби на клиентите. Решаване на спорове“ със следния текст: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие със 

Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица“. 

 Текстът да се измени по следни начин: „ДРУЖЕСТВОТО приема и 

завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с Наредба за 

административното обслужване (Обн., ДВ., бр.78 от 26 септември 2006 г.)“, тъй като 

Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица е 

отменен на 12.07.2006 г., а наредбата се прилага и за организациите, предоставящи 

обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.  
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49. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 61, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Всички искания, предизвестия и уведомления, относно 

доставката на природен газ следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните 

или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на КЛИЕНТА и на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 Текстът да придобие следната редакция: „Всички искания, предизвестия и 

уведомления, относно доставката на природен газ, следва да бъдат в писмена форма на 

хартиен носител, подписани от страните или упълномощените от тях лица, или по 

електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - КЛИЕНТА или 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

 

50. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 62, ал. 1 от раздел X „Допълнителни 

условия“ със следния текст: „Общите условия са задължителни и за заварените 

потребители на природен газ към датата на влизането им в сила“. 

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 

(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват КЛИЕНТА само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на КЛИЕНТА с Общите условия се удостоверява с неговия 

подпис. Дружеството или упълномощен негов представител е длъжен да предаде 

подписан от него екземпляр от Общите условия на КЛИЕНТА“. 

 

51. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 63 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „При присъединяване на нов потребител или на потребител с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, потребителят заявява, че е съгласен с клаузите на 

настоящите общи условия“.  

 Съобразно дадените указания в т. 50, текстът да придобие следната 

редакция: „При присъединяване на нов клиент или на клиент с прекратено 

газоснабдяване, преди включване в редовна експлоатация на присъединителните 

газопроводи и съоръжения към тях, клиентът заявява, съгласието си с настоящите общи 

условия по реда на чл. 63. 

 

52. Член 64, с текст: „В случаите, когато клиенти на друг доставчик на 

природен газ, подадат заявление за ползване на газоразпределителната мрежа на 

ДРУЖЕСТВОТО, същите следва да заявят желанието си за това, като спазят законовата 

процедура за подаване на заявление до газоразпределителното предприятие и 

съответно при одобрение, да сключат договор и да заплащат цена за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа, при спазване на реда по тези Общи 

условия“, да отпадне, с оглед даденото указание в т. 18 да се предвиди текст, 

регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

53. Заглавието на Раздел Х „Допълнителни условия“ да се измени по следния 

начин: „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН 
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ГАЗ“ и да регламентира следното: 

 „Чл.… Срокът на договора за доставка на природен газ през ГРМ не може 

да надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител.  

Чл.… (1) Договорът за доставка на природен газ се прекратява в следните 

случаи: 

1. с изтичане на срока; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

4. по нареждане на компетентен орган. 

5. едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако 

не приеме новите общи условия и/или цени; 

6. поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за доставка на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

54. Да се създаде нов Раздел ХI със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ“, който да има съдържанието на Раздел Х от проекта, с изключение на чл. 

66 и чл. 67, които се заменят с разпоредбите, посочени в т. 53. 

 

55. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 68 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Измененията на тези общи условия подлежат на одобрение от КЕВР и 

влизат в сила след публикуването им в един централен и един местен всекидневник при 

спазване на процедурата по ЗЕ. В случай на изменения в законодателството, 

разпоредбите на тези общи условия, които противоречат на нормативните изменения, 

се заместват със съответните правни норми“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147б от Закона за 

защита на потребителите: „Чл. 68. (1) Измененията на тези общи условия подлежат на 

одобрение от КЕВР и влизат в сила след публикуването им в един централен и един 

местен всекидневник при спазване на процедурата по ЗЕ.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведомява КЛИЕНТА за всяко изменение в 

общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от 

КЛИЕНТА телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.  

(3) В случай че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, 

същият може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, или да 

продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.  

(4) КЛИЕНТЪТ упражнява правото си по ал. 3, като изпраща до 

ДРУЖЕСТВОТО писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на 

съобщението по ал. 1.  
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(5) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага в случаите, когато изменението в общите 

условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен властнически 

орган.  

(6) Измененията в общите условия обвързват КЛИЕНТА, когато последният е 

бил уведомен за тях при условията на ал. 2, не е упражнил правото си по ал. 3 и ал. 4 и 

се е съгласил с тях по реда на чл. 2. 

(7) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези общи 

условия, които противоречат на нормативните изменения, се заместват със съответните 

правни норми“.  

 

56. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 69 от раздел X „Допълнителни условия“ със 

следния текст: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават по взаимно 

съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при непостигане на 

споразумение, спорът се решава по съдебен ред“.  

 Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ, във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за доставката на природен газ се решават 

по взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезира КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред“. 

 

II. След анализ на представения проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ (Общи условия за пренос), с 

оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и 

осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме 

представеният проект да бъде изменен, както следва: 

 

1.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 1, ал. 1 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „С настоящите Общи условия се определят 

взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между „Аресгаз“ 

ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, п-н 

Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

потребителите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Мизия“ и община 

Бяла Слатина“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „С настоящите Общи условия се 

определят взаимоотношенията реда по договорите за доставка на природен газ между 

„Аресгаз“ ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО), със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1301, п-н Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Цар Симеон I“ № 25, ет. 7, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията под ЕИК 813101815, в качеството му на краен снабдител с природен газ и 

клиентите на природен газ (КЛИЕНТИ) в обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина“.  

Предложението е с цел съответствие с легалната дефиниция за „клиент“, дадено 

в §1, т. 27б от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. В тази връзка, навсякъде в 

Общите условия за доставка думите „потребител/и/те“ следва да се заменят с 
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„клиент/и/те“.  

 

2. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 2 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Общите условия имат задължителна сила за 

ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Общите условия имат 

задължителна сила за ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ от деня на влизането им в сила 

– 30 (тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник, и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента“. Изменението се налага с цел съответсвие с чл. 131, ал. 

2 от НЛДЕ, чл. 183а, ал. 3 от ЗЕ и нормата на чл. 147а от Закона за защита на 

потребителите по следния начин. 

 

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 2, съответстваща на чл. 131, ал. 3 от НЛДЕ, със 

следното съдържание: „Клиенти, които не са съгласни с общите условия, имат право в 

срок до 30 дни след влизането им в сила да внесат в дружеството заявление, в което да 

предложат специални условия“. 

 

4. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 4 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „КЛИЕНТ е всеки потребител, който използва природен 

газ в свои обекти за битови и небитови нужди (битов и небитов клиент).“  

Във връзка с легалната дефиниция на понятието „клиент“, дадено в §1, т. 27б от 

ДР на ЗЕ, текстът следва да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ е клиент на едро 

или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за природен 

газ, което купува природен газ“. 

 

5. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 5 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за битови нужди е всяко 

физическо лице, обитаващо къща или жилищен блок, собственик или титуляр на вещно 

право на ползване на имот, което задоволява напълно или частично домакинските си 

нужди, чрез използване на природен газ. За целите на ценовото регулиране, потребител 

на природен газ за битови нужди е и юридическо лице или едноличен търговец, 

собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот, присъединен към 

газоразпределителната мрежа на газоразпределителното предприятие и предназначен за 

жилищни нужди“.  

С оглед постигането на съответствие с определението за „битов клиент“, дадено 

в § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ, текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен 

газ за битови нужди е всяко физическо или юридическо лице, което купува природен 

газ за собствени битови нужди“. 

 

6. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 6 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Правата и задълженията на потребител на природен 

газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – физическо или 

юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или титулярят на 

вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено 

пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице 
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да бъде потребител на природен газ за определен срок, като в този случай собственикът 

или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията 

към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на 

природен газ“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Правата и задълженията на 

клиент на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице (наемател – 

физическо или юридическо лице, или друго лице) при условие, че собственикът или 

титулярят на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено 

съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на 

подписа, това лице да бъде клиент на природен газ за определен срок“. Терминът 

„потребител“ следва да се замени с термина „клиент“, а изразът „като в този случай 

собственикът или титулярят на вещното право на ползване е солидарно отговорен за 

задълженията към ДРУЖЕСТВОТО, заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде 

потребител на природен газ“ да се заличи. Изискването за поемане на солидарна 

отговорност е необосновано въведено в противоречие с общите правила за 

юридическата отговорност на гражданскоправните субекти за поетите от тях 

задължения, съгласно разпоредбата на чл. 121 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

7. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 7 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „Потребител на природен газ за небитови нужди е всяко 

физическо или юридическо лице и лице на издръжка на държавния или общински 

бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“.  

Текстът да се измени по следния начин: „Клиент на природен газ за небитови 

нужди е всяко физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на 

държавния или общински бюджет, което използва природен газ за небитови нужди“. 

Бележката е редакционна. 

 

8. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 9 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват 

всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които 

обективно пречат на точното изпълнение на настоящия договор, последиците от които 

не могат да се вменят като вина на страните“.  

Текстът следва да се приведе в съответствие с чл. 306, ал. 2 от Търговския закон 

и да се допълни с текст, който да урежда задълженията на страните за уведомяване на 

настъпване на такива обстоятелства и последиците при неуведомяване. Член 3, ал. 9 да 

се измени по следния начин: „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА представляват всички 

непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

възникване на такива обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата 

страна в какво се състоят те и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди“. 

 

9. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 10 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от 

нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет и други държавни или 

общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия“.  

Текстът следва да придобие следната редакция: „Законодателство означава 
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съвкупност от нормативни актове на Европейския съюз, Народното събрание на 

Република България, Министерският съвет или други държавни и общински органи, 

които са в сила през периода на действие на Общите условия“. Редакцията произтича 

от членството на България в Европейския съюз, което налага спазване и на 

европейското законодателство. 

 

10. В чл. 3, да се създаде нова ал. 13 със следното съдържание: „ОТЧЕТЕН 

ПЕРИОД означава период от време, не по-дълъг от един месец, за отчитане на 

количества подаден и/или пренесен природен газ. При промяна на цената на природния 

газ през отчетния период, потребените и/или пренесени количества природен газ се 

изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила“. Редакцията се 

налага с оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). Да се 

извърши и съответното преномериране. 

 

11. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 3, ал. 14 от раздел І „Общи положения и 

дефиниции“ със следния текст: „МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се 

непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на 

ДРУЖЕСТВОТО“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с Наредба № 4: „МЯСТО 

НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределителната мрежа, определена 

от точката на присъединяване“.  

 

12. В чл. 3, да се създаде нова ал. 15 със следното съдържание съгласно чл. 

26, ал. 3 от Наредба № 4: „ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА 

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя 

границата на собственост на газоразпределителната мрежа“. Да се извърши и 

съответното преномериране. 

 

13. В чл. 3, ал. 17 да се премахнат думите „титуляр с“. Изменението е 

редакционно. 

 

14. Чл. 3, ал. 20 да се премести след определението за „граница на 

собственост“, тъй като е смислово свързано с предходните две определения. 

 

15. В текста на чл. 6, ал. 2 следва да се конкретизира промяната на 

предназначението на обекта, в който се използва природния газ. С оглед предвидената 

санкция е необходимо дружеството да прецизира разпоредбата, тъй като е възможно за 

определен вид клиент дружеството да приложи цена, различна от приложимата 

съгласно сключения между страните договор. 

 

16. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, който да регламентира условията за 

едностранно прекратяване на договора от клиентите, включително при промяна на 

договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително 

плащане, в съответствие с чл. 38а, ал. 1, т. 5 от ЗЕ. 

 

17. В Раздел II „Права и задължения на страните и условия за качество на 

газоснабдяването“ да се предвиди текст, регламентиращ процедурата за смяна на 
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доставчик на природен газ със следното съдържание: „чл. ... .ал. (1) Всеки клиент има 

право да смени „Аресгаз“ ЕАД като снабдител на природен газ, като избере друг 

доставчик на природен газ по свое желание, по всяко време, като изпрати писмено 

искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.  

(2) Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси за клиента. 

(3) Писменото искане по ал. 1 се изпраща най-малко три седмици преди датата, 

от която се иска смяна на доставчика и съдържа: 

а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на 

стария доставчик; 

б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което 

да е видно дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка – 

за битови и небитови клиенти; 

в) програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени 

за доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-

малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество– за 

небитови клиенти.  

(4) Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на газовия месец, 

следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по 

ал. 3“. 

Предложението е във връзка с разпоредбата на чл. 180 от ЗЕ във връзка с чл. 31 

от ПТПГ, съгласно която енергийните предприятия предоставят на своите потребители 

на енергийни услуги информация за процедурата за смяна на доставчик и информация, 

че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на 

доставчика си. 

 

18. Чл. 11, ал. 1 от раздел III „Предоставяне на информация на клиентите“ да 

придобие следната редакция: „ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната 

информация:  

- начините на плащане;  

- цени за спиране или възстановяване на снабдяването;  

- цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с 

лицензионната дейност; 

- процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на 

енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;  

- реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в 

съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за 

допълнително плащане на тази услуга;  

- изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;  

- информация относно средствата за уреждане на спорове;  

- условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и 

електронни фактури;  

- местонахождение на центровете за работа с клиенти на ДРУЖЕСТВОТО;  

- конкретни данни за номера на измервателния уред; 

- показания на уреда за търговско измерване; 

- информация за действащите цени за пренос и/или присъединяване; 

- услугите, които дружеството предоставя; 

- телефони за информация и сигнали“. 

Текстът следва да се допълни в съответствие с чл. 38в, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ: 
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„Дружеството предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали 

и на интернет страницата си информация за: всяка предложена промяна на договорните 

условия за битови клиенти и цените на предоставяните услуги, както и за правото на 

клиентите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на 

уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени“. 

 

19. В чл. 11 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Практическа информация за правата си, включително за начините за 

уреждане на спорове, крайните клиенти могат да получат и от контролен списък , на 

основание чл. 38б, ал. 4 от ЗЕ във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от 

НЛДЕ. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към 

настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове“. 

В тази връзка дружеството следва да представи контролен списък, приет от 

Европейската комисия, съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

 

20.  „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 12 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: 

„Прехвърлянето на собствеността и предаването на владението върху природния газ от 

ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се извършва в точка, намираща се непосредствено след 

средството за търговско измерване, собственост на ДРУЖЕСТВОТО – наречена място 

на доставка“. 

Текстът да придобие следната редакция: „Прехвърлянето на собствеността и 

предаването на владението върху природния газ от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТА се 

извършва в мястото на доставка, което е границата на собственост на 

разпределителната мрежа, определена от точката на присъединяване“. Редакцията е с 

цел привеждане на текста в съответствие с определението за „място на доставка“ в чл. 

3, ал. 14. 

 

21. В чл. 18, ал. 3 със следното съдържание: „В случаите по предходната 

алинея, достъпът за отчитане, контрол и обслужване не бъде осигурен и това бъде 

установено с констативен протокол, ДРУЖЕСТВОТО има право да преустанови 

временно газоснабдяването на обекта.“, следва да се добави думата „когато“ пред 

израза „достъпът за отчитане“,  корекцията е редакционна. 

 

22. Член 24 със следното съдържание: „Количествата природен газ, показани 

от измервателния уред и коригирани с коефициент за преизчисление се считат 

единствено меродавни и задължителни за двете страни“., следва да се коригира, тъй 

като така императивно представен текстът възпрепятства правото на защита и 

оспорване от клиента в случаите на възражение от негова страна за неправилно 

отчитане показанията на средството за търговско измерване и др.. 

 

23. Член 25 да се премахне. Текстът е със следното съдържание: „Ако в 

мястото на доставка са присъединени повече от един КЛИЕНТ и е налице разлика 

между показанието на СТИ, собственост на ДРУЖЕСТВОТО, разположено 

непосредствено преди мястото на доставка и сумата от показанията на индивидуалните 

уреди на всички КЛИЕНТИ, то същата се разпределя между тези КЛИЕНТИ, 

пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан 

между тях протокол за разпределение на разликата в количествата“. Така предложен, 
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текстът противоречи на разпоредбата на чл. 195, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която 

„Измерването на количеството природен газ за клиентите, присъединени към 

газоразпределителните мрежи, се извършва със средства за търговско измерване - 

собственост на операторите на разпределителните мрежи“. 

 

24. Да се създаде нов чл. 27 със следното съдържание: „За дължимите суми за 

всеки отчетен период ДРУЖЕСТВОТО изпраща на КЛИЕНТА фактура със следното 

съдържание: номер на измервателния уред, показания на средството за търговско 

измерване /старо, ново, разлика/, консумираното количество за периода, приспаднатото 

авансово плащане, единичната цена, дължимата сума, дължимият данък върху 

добавената стойност (ДДС), разбивка на цената по компоненти, ако такива са 

утвърдени, срок за плащането й и дата за спиране на газоподаването при неплащане, 

номера на банковата сметка и адреса на ДРУЖЕСТВОТО“. 

Предложението е с цел съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ: 

„съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, които 

отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на електрическа енергия, топлинна енергия или 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени“. 

 

25. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 29 от IV „Ред за измерване, достъп, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „КЛИЕНТЪТ заплаща 

дължимите суми на ДРУЖЕСТВОТО по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО, като 

при плащането КЛИЕНТЪТ посочва абонатния си номер. За дата на плащане се приема 

датата на постъпване на дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“.  

Текстът на изречение първо следва да се редактира, като се предвидят и други 

начини на плащане, с оглед задължението на дружеството съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ 

да осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за 

авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното 

потребление. Изречение второ - „За дата на плащане се приема датата на постъпване на 

дължимите суми в сметката на ДРУЖЕСТВОТО“, да отпадне, тъй като постъпването на 

тези суми в сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и той не следва да е във 

вреда на клиента. В текста на чл. 29 да се предвиди и задължението на дружеството да 

предоставя на клиентите и възможност за авансови плащания съгласно чл. 38б, ал.2 от 

ЗЕ. 

 

26. Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 30 от раздел IV „Ред за измерване, достъп, 

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ“ със следния текст: „Чл. 30 (1) 

Когато при проверка се установи несъответствие на метрологичните и/или 

техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, 

нарушения в целостта му и/или наличие на чужд елемент, средството за търговско 

измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер със знака на 

оператора и уникален номер. За демонтажа се съставя констативен протокол, в който се 

записва номера на уреда за измерване, както и показанията, които съдържа.  

(2) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка в лицензирана лаборатория, в срок до седем дни от датата на демонтажа.  

(3) В случаите по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО монтира изправни средства за 

търговско измерване.  
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(4) В случай на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на природния 

газ на КЛИЕНТИ, които използват природен газ за битови нужди, установено от 

лицензирана лаборатория, страните, при наличие на взаимно съгласие, съставят и 

подписват споразумителен протокол, с който определят количествата природен газ за 

периода на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване, които страната следва 

да заплати на другата, в зависимост от констатацията на лицензираната лаборатория. 

Копие от констатацията на лицензираната лаборатория се прилага към 

споразумителния протокол.  

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“.  Текстът да придобие следната редакция: „Чл. 30. (1) Когато 

по сигнал от КЛИЕНТА или при проверка от представител на ДРУЖЕСТВОТО се 

констатират нарушения в целостта на средството за търговско измерване  и/или 

наличие на чужд елемент, или се създаде съмнение за неправилно отчитане, средството 

за търговско измерване се демонтира и се поставя в плик, който се запечатва със стикер 

със знака на оператора и уникален номер.  

(2) На мястото на демонтираното средството за търговско измерване се монтира 

изправно средство за търговско измерване. 

(3) За демонтажа се съставя констативен протокол в присъствието на един 

свидетел. В протокола се записва дата, час, местонахождение (адрес) на обекта/имота, 

индивидуален номер на демонтирания уред за търговско измерване, вид/тип и 

показанията, които съдържа. В протокола се вписват аналогичните данни на 

новомонтираното средство за търговско измерване. В случай, че средството за 

търговско измерване има и други индивидуализиращи белези, като стикер, пломба и 

др., същите се вписват в протокола. За извършения демонтаж, ДРУЖЕСТВОТО в срок 

от 24 часа уведомява КЛИЕНТА по телефона или по електронната поща. При 

поискване КЛИЕНТЪТ има право да получи копие от констативния протокол. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО изпраща демонтираното средство за търговско измерване 

за проверка на лицензирана лаборатория в срок до седем дни от датата на демонтажа. 

(5) В случай на констатирано неправомерно въздействие върху средството за 

търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ, 

ДРУЖЕСТВОТО може да търси плащане за количествата природен газ, само когато е 

налице доказано виновно поведение на КЛИЕНТА или при промяна на нормативната 

уредба в тази връзка“. 

Редакцията е с оглед създаване на яснота и разграничение от метрологична 

експертиза на средства за измерване, регламентирана в чл. 17 от Общите условия и чл. 

38ж от ЗЕ, която се извършва от Българския институт по метрология. Дружеството 

следва да предложи текст относно начина на изчисляване на потребените количества 

природен газ за времето през което е констатирано неправомерно въздействие върху 

средството за търговско измерване и/или при промяна на начина на свързване на СТИ. 

Следва да се предвиди и текст за изчисление на потребените количества 

природен газ от клиент при неработещо СТИ.  

 

27. „Аресгаз“ ЕАД предлага чл. 33 от раздел V „Ред и условия за 

прекратяване, временно прекъсване и ограничаване и възстановяване на преноса на 

природен газ“ със следния текст: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне 
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или ограничи преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване 

при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ; 

(2) В случаите в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за причината на прекъсване/ограничаване/ и сроковете за възстановяване 

на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването /ограничаването/ на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване /ограничаване/ на преноса на природен газ в горепосочените случаи“. 

Текстът да придобие следната редакция в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 3 и чл. 

74, ал. 2 от ЗЕ: „Чл. 33. (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи до 48 

часа преноса на природен газ на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване при:  

- възникване или предотвратяване на аварии;  

- възникване на опасност за здравето и живота на хора или за околната среда;  

- възникване на опасност за целостта на газоразпределителната мрежа;  

- възникване на опасност от нанасяне на значителни материални щети на 

газоразпределителната мрежа или на потребителите;  

- прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ по независещи от 

ДРУЖЕСТВОТО обстоятелства (форсмажор), вкл. ограничаване или спиране на 

доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или 

в територията на страната, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО;  

- обявен от Министъра на енергетиката ограничителен режим за ползване на 

природен газ. 

(2) В случаите в преходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно 

най-кратък срок да уведоми КЛИЕНТА писмено или чрез средствата за масово 

осведомяване, за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването и 

сроковете за възстановяване на регулярното подаване на природен газ. 

(3) Прекъсването/ограничаването на преноса на природен газ продължава до 

отстраняване на причината, която го е наложила, но не по-дълго от 48 часа. 

(4) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети, нанесени на КЛИЕНТИТЕ 

при прекъсване/ограничаване на преноса на природен газ в горепосочените случаи, с 

изключение на случаите, при които авариите и/или дълготрайният недостиг са 

настъпили по вина на ДРУЖЕСТВОТО“.  

 

28. В чл. 37, ал. 1 изразите „15 (петнадесет)“ и „10 (десет)“ да се заменят с 

изразите „7 (седем)“ и „3 (три)“. Корекцията се налага, тъй като така представени тези 
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срокове са прекалено дълги, съпоставени със сроковете, определени в чл. 38, ал. 2 и ал. 

3 за уведомяване от страна на дружеството за извършване на планови ремонти и 

реконструкции. 

 

29. В чл. 38 след думата „офисите“ да се добави текстът „и публикуването им 

на електронната страница“. 

 

30. В чл. 42, ал. 1, със следния текст „„КЛИЕНТ може да бъде и наемател на 

жилище, който ползва природен газ за битови нужди или наемател на обект, който 

ползва природен газ за небитови нужди. В тези случаи ДРУЖЕСТВОТО води 

партидата на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, за 

което наемодателят носи солидарна отговорност с наемателя“.  

 Текстът да придобие следната редакция: „КЛИЕНТ може да бъде и 

наемател/ползвател на жилище, който ползва природен газ за битови нужди или 

наемател/ползвател на обект, който ползва природен газ за небитови нужди. В тези 

случаи ДРУЖЕСТВОТО води партидата на името на наемателя/ползвателя, който 

заплаща дължимите суми за природен газ“. Редакцията се налага с оглед указанията, 

дадени в т. 6. 

 

31. Член 45 да се измени по следния начин: „В случай, че клиентът не 

изпълни задължението си по чл. 6, ал. 2, за което ДРУЖЕСТВОТО състави констативен 

протокол, КЛИЕНТЪТ заплаща потребеното количество природен газ по цена за 

битови нужди, увеличена с 20% (двадесет процента) за времето от настъпване на 

обстоятелствата за промяна до прехвърляне партидата за природен газ от битови за 

небитови нужди.“ Редакцията се налага, тъй като текстът на чл. 52 от проекта повтаря 

хипотезата, регламентирана с чл. 6, ал. 2 от същия проект и предвижда санкцията за 

това нарушение. 

Текстът следва да бъде прецизиран от дружеството с оглед обосновката на 

предвидената санкция. 

 

32. В чл. 46, ал. 1 да отпадне изразът „постъпване на дължимата сума по 

сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и 

договорите“ и се замени с думата „плащането“, тъй като постъпването на сумите в 

сметката на „Аресгаз“ ЕАД не зависи от клиента и съответно текстът не следва да е във 

вреда на клиента. Следва да се има предвид също, че за да изпълни задълженията си 

към дружеството, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с него и да се запознае с размера на 

задължението – законната лихва, разноски и главница. 

 

33. В чл. 48 да се създаде текст, който да регламентира възможност 

подаването на жалба пред ДРУЖЕСТВОТО да бъде писмено на хартиен носител или по 

електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

34. Член 49, ал. 1 да се редактира по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО 

приема и завежда жалби, предложения и сигнали по ред и начин в съответствие с 

Наредба за административното обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006 г.).“ 
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35. Заглавието на Раздел IХ „Допълнителни условия“ да се измени по 

следния начин „СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ и да регламентира следното: 

„Чл.… Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ не може да 

надвишава срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на природен газ“.  

Чл.… (1) Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи: 

с изтичане на срока; 

по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

с едномесечно предизвестие от страна на КЛИЕНТА; 

по нареждане на компетентен орган. 

едностранно от КЛИЕНТА в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не 

приеме новите общи условия и/или цени; 

поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по чл. 7 от 

настоящите общи условия. 

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, изправната страна поканва 

неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора за прекратен.  

(3) След прекратяване действието на договора за пренос на природен газ, 

неговите клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на 

страните, възникнали през периода на неговото действие. 

(4) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените.  

Редакцията се налага с оглед привеждане на текста в съответствие с 

изискванията на чл. 38а, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

36. Да се създаде нов Раздел Х „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ“, в който да 

се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на дружеството да уведомява 

своите битови клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените 

на предоставяните услуги, както и за правото на клиентите едностранно да прекратят 

договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия 

и/или цени. Указанието е в съответствие с чл. 38в, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗЕ. 

 

37. В Раздел Х да се предвидят текстове, регламентиращи задълженията на 

дружеството и правата на клиента в случаите на изменения на общите условия, 

съгласно чл. 147б от Закона за защита на потребителите. 

 

38. Член 53, ал. 1 да придобие следната редакция: „Всички искания, 

предизвестия и уведомления, относно преноса на природен газ следва да бъдат в 

писмена форма на хартиен носител подписани от страните или упълномощените от тях 

лица или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги, като се изпращат на адреса на другата страна - 

КЛИЕНТА или ДРУЖЕСТВОТО.“. 

 

39. Член 54, ал. 1 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 147а от 

Закона за защита на потребителите: „Общите условия имат задължителна сила за 

заварените КЛИЕНТИ на ДРУЖЕСТВОТО от деня на влизането им в сила – 30 
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(тридесет) дни след първото им публикуване в един централен и в един местен 

всекидневник и обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е 

съгласил с тях. Съгласието на клиента се удостоверява с неговия подпис. Дружеството 

или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр 

от общите условия на клиента.“ 

 

40. Член 55 да се редактира съобразно дадената редакция в чл. 54, ал. 1. 

 

41. Член 56 да отпадне, с оглед даденото указание в Раздел II да се предвиди 

текст, регламентиращ процедурата за смяна на доставчик на природен газ. 

 

42. Член 59 от проекта да се премести в Раздел IХ със заглавие „СРОК И 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“. 

 

43. Член 61 да придобие следната редакция в съответствие с чл. 22 от ЗЕ във 

връзка с Глава IХ от НЛДЕ: „Всички спорове за пренос на природен газ се решават по 

взаимно съгласие чрез преговори между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, а при 

непостигане на споразумение клиентът има право да сезират КЕВР по реда на чл. 22 от 

ЗЕ във връзка с Глава IХ от НЛДЕ, като решението на административния орган 

подлежи на оспорване по съдебен ред.“ 

 

III. В изпълнение на чл. 38в от ЗЕ, дружеството е изготвило и представило за 

одобрение от Комисията проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, като 

приложение към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от 

„Аресгаз” EАД, както и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, като 

приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД.  

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД съдържа изискуемото минимално 

съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за доставка на 

природен газ от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне на информация на клиентите за 

потреблението им, центрове за работа с потребители, условията и реда за извършване 

на дейността по снабдяване на обектите на потребителите с природен газ; договори за 

доставка на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и потребителите на природен газ в 

лицензираните територии, реда и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадени и постъпили в „Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, 

специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с 

потреблението и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правила, приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД, с оглед неговото 

съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане и осигуряване на 

равнопоставеност между дружеството и неговите клиенти, предлагаме представеният 

проект да бъде изменен както следва: 

 

1. В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 
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правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2. В чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на 

информация на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Чл. 11 да отпадне, тъй като не е предмет, който подлежи на уреждане от 

Правилата за работа с потребители, съгласно чл. 38в от ЗЕ. 

 

4. Чл. 12 да отпадне, тъй като урежда въпрос, предмет на Общите условия 

на договорите. 

 

5. В чл. 18, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

6. Създава се нов Член 22 със следното съдържание: 

„Чл. 22. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3). Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

7. Член 22 от проекта да стане чл. 23. 

 

Проектът на Правила, приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД съдържа 

изискуемото минимално съдържание съгласно чл. 38в, чл. 38г и чл. 38д от ЗЕ. 

Правилата, приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД уреждат предоставяне 

на информация на клиентите за потреблението им, условия и ред за присъединяване на 

потребители на природен газ към газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на 

„Аресгаз” ЕАД на териториите на газоразпределителните региони; договори за 

присъединяване и договори за пренос на природен газ между „Аресгаз” ЕАД и 

потребителите на природен газ на териториите на газоразпределителните региони, реда 

и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени и постъпили в 

„Аресгаз” ЕАД жалби, сигнали и предложения, специални процедури за предоставяне 
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на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението и за преустановяване 

снабдяването на уязвими клиенти. 

След анализ на представения проект на Правилата, приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз” EАД, с оглед неговото съответствие със ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане и осигуряване на равнопоставеност между дружеството и неговите 

клиенти, работната група предлага представеният проект да бъде изменен както следва: 

 

1.  В чл. 1 да отпадне ал. 2, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от НЛДЕ 

правилата за работа с потребителите на енергийни услуги са част от общите условия на 

договорите. Следователно изменението им се осъществява по предвидения в НЛДЕ ред 

за изменение на общите условия. 

 

2.  Чл. 2, т. 1 да придобие следната редакция: „Предоставяне на информация 

на клиентите за потреблението им, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях“. Указанието е съгласно изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

 

3. Раздел III „Условия и ред за присъединяване на потребителите на 

природен газ към ГРМ, собственост на „Аресгаз“ ЕАД; договори за присъединяване и 

договори за доставка на природен газ“ да отпадне, тъй като съответната материя не 

подлежи на уреждане в Правилата за работа с потребители. 

  

4. В чл. 21, ал. 1 съкращението „(КЕВР)“ да отпадне от текста, тъй като го 

има в чл. 1, ал. 1, където се среща за първи път. 

 

5. Да се създаде нов чл. 24 със следното съдържание: 

„Чл. 24. (1) Клиенти на „Аресгаз” ЕАД с доказан статут на уязвими клиенти, 

имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при 

облекчени условия. В случай че между „Аресгаз” ЕАД и уязвимия клиент е постигнато 

съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол 

за това, „Аресгаз” ЕАД няма право да прекъсне доставката на природен газ за сумите, 

за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план 

от страна на уязвимия клиент. 

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „Аресгаз” ЕАД може да 

прекъсне доставката на природен газ за уязвимия клиент по начина и в сроковете, 

определени в споразумителния протокол. 

(3) Договарянето на разсрочено плащане на вече натрупани, непогасени 

задължения, не освобождава уязвимия клиент от задължението да заплаща текущите си 

задължения.“ 

Указанието е съгласно изискванията на чл. 38д от ЗЕ. 

 

6. Чл. 24 от проекта да стане чл. 25. 

 

Изказвания по т.14.:  

Докладва М. Димитров. „Аресгаз“ ЕАД е внесло заявление в Комисията за 

одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 
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Слатина“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на дружеството за същата територия и приложени към 

тях проекти на Правила за работа с потребителите на природен газ. Това е петата 

лицензирана територия за това дружество. Предложенията на работната група за 

изменения са аналогични като тези в доклада за територията на община Сопот. Във 

връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 183а и 

чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз” EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, като 

приложение към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от 

„Аресгаз” EАД и „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, като приложение към 

Общите условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни 

мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на предложенията за задължителни указания, 

които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

3. Да покани за участие в откритото заседание представители на заявителя 

или упълномощени от него лица. 

4. Да определи дата, час и място за провеждане на откритото заседание, 

които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.  

5. Докладът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията. 

 И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание по т. 2 от проекта на решение 

на 01.02.2022 г. от 10:45 часа.  

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

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т.3, чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 и 

чл. 183а и чл. 183б от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, 

„Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, 

подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 
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проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; 

Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, като приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина, като приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. 

Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.15. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 22 от протокол № 298 от 22.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1286 от 

15.12.2021 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от  

„САГА КОМОДИТИС” АД, установи следното: 

 

С решение по т. 22 от протокол № 298 от 22.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „САГА КОМОДИТИС” АД с размер на главницата от общо 

7 713,60 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 3 856,80 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 3 856,80 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„САГА КОМОДИТИС” АД е титуляр на Лицензия № Л-471-15 от 17.05.2016 г. за 

осъществяване дейността „търговия с електрическа енергия“ 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. 
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бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

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

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

плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната 

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

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

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

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

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

За „САГА КОМОДИТИС” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 10 388 364,24 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 

2021 г. е в размер на 7 713,60 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 

лева е прибавена сумата от 5 713,60 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-590 от 16.06.2021 г. от 

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

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

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „САГА КОМОДИТИС” АД с 

посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „САГА КОМОДИТИС” АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 3 856,80 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 2020 г. в размер на 3 856,80 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. върху която сума считано от 01.12.2021 г. се дължи законна 

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

ал. 2 от Тарифата). 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „САГА КОМОДИТИС” АД е  

гр. София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 41. КЕВР е извършвал 

комуникация с дружеството на следната електронна поща bboev@sagacommodities.com  

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

„САГА КОМОДИТИС” АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за 

установяване на публично държавно вземане с изх. № Е-13-246-2 от 30.12.2021 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 0916RI B чрез „Български пощи“ ЕАД на 

горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от 

пощенските служители „преместен на друг адрес“.  

Съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 18а, писмото на КЕВР изх. № Е-13-246-2 

от 30.12.2021 г. е изпратено за уведомяване по горепосочената електронната поща на 

10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. В указания срок 

няма постъпило възражение, а задълженията на „САГА КОМОДИТИС” АД към КЕВР 

mailto:bboev@sagacommodities.com
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за издадената му и с продължен срок Лицензия № Л-471-15 от 17.05.2016 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" не са погасени.  

 

Изказвания по т.15.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на “САГА КОМОДИТИС“ АД, ЕИК 201775818, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1202, район 

Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 41, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 7 713,60 лева (седем хиляди 

седемстотин и тринадесет лева и шестдесет стотинки), представляваща: 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 3 856,80 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

➢ Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 3 856,80 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 7 713,60 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както 

следва: 

➢ Върху 3 856,80 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

➢ Върху 3 856,80 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.16. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 25 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1232 от 

29.11.2021 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

„КАРЛОВОГАЗ“ ООД, установи следното: 
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С решение по т. 25 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „КАРЛОВОГАЗ“ ООД с размер на главницата от общо 

4 037,27 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 2 018,64 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 2 018,63 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

 

„КАРЛОВОГАЗ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. за 

осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и Лицензия № Л-266-12 

от 07.05.2008 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ" за 

територията на община Карлово. 

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

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

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

06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение 

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

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

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

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

Закона за енергетиката (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. Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 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). За дата на плащане на дължимата такса се 

счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от 

Тарифата). 

Годишната такса за 2021 г. на „КАРЛОВОГАЗ” ООД е изчислена, както следва: 

➢ За Лицензия № Л-266-08 от 07.05.2008 г. е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 61 566,76 лева. Дължимата от дружеството годишна 

лицензионна такса е в размер на общо 2 033,86 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 33,86 лева 

/0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/; 

➢ За Лицензия № Л-266-12 от 07.05.2008 г. е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 6 199,75 лева. Дължимата от дружеството годишна 

лицензионна такса е в размер на общо 2 003,41 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 3,41 лева 

/0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната 

лицензионна дейност/; 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326/23.03.2021 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 



 

  стр. 247 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

дължимите суми от „КАРЛОВОГАЗ” ООД с посочен размер на задълженията и датата, 

от която същите са станали изискуеми. 

 

Непогасените от „КАРЛОВОГАЗ” ООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,71 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. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 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. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „КАРЛОВОГАЗ” ООД е  

гр. Карлово 4300, ул. „Свежен“ № 14 и електронна поща gazkarlovo@gmail.com 

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

„КАРЛОВОГАЗ” ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за 

установяване на публично държавно вземане с изх. № Е-15-47-6 от 06.12.2021 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 0916XY X чрез „Български пощи“ ЕАД на 

горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от 

пощенските служители „непотърсено“.  

Съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 18а, горецитираното писмо на КЕВР изх. 

№ Е-15-47-6 от 06.12.2021 г. е изпратено за уведомяване по електронната поща на 

дружеството на 10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. В 

указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КАРЛОВОГАЗ“ ООД 

към КЕВР не са погасени. 

 

Изказвания по т.16.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

mailto:gazkarlovo@gmail.com
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Издава по отношение „КАРЛОВОГАЗ“ ООД, ЕИК 160067428, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Карлово 4300, ул. „Свежен“ № 14, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 037,27 лева (четири хиляди 

тридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки), представляваща: 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в размер на 

1 016,93 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в размер на 

1 001,71 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в размер на 

1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в размер на 

1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

1.2. Върху неплатените главници в размер на общо 4 037,27 лева 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,71 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-08 в 

размер на 1 016,93 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-266-12 в 

размер на 1 001,70 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.17. Комисията, след  като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 24 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1231 от 

29.11.2021 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 24 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД с размер на главницата от 
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общо 4 000,00 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава 

до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 2 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 2 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 

01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на 

Лицензия № Л-381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител” за територията на община Троян. 

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

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

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

06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение 

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

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

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

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

Закона за енергетиката (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. Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 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).  

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

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

Годишната такса за 2021 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е изчислена, 

като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната 

година и представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка лицензия, 

т.е. 4 000,00 лева за календарната година.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326/23.03.2021 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за 

дължимите суми от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 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. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 



 

  стр. 250 от 274 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на 

КЕВР изх. № Е-15-54-4 от 06.12.2021 г. и известие за доставяне № R PS 1040 0916XX 

W, удостоверяващо получаване на 10.12.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КОНСОРЦИУМ 

ТРОЯН ГАЗ” АД към КЕВР по издадените му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 

от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за територията на община Троян не са погсени.  

 

Изказвания по т.17.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, ЕИК 200134994,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Троян 5600,  

ул. „Ангел Балевски“ № 5; адрес за кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район 

Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3 и втори адрес за кореспонденция: гр. София 1618, 

ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 А, ет. 1, офис 1, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 (четири хиляди) 

лева, представляваща: 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

2. Върху неплатените главници в размер на общо 4 000,00 лева се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, 
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ал. 2 от Тарифата), както следва: 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

В заседанието по точка седемнадесета участват председателят Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.18. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 26 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1233 от 

29.11.2021 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СИ 

ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, установи следното: 

 

С решение по т. 26 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с размер на главницата от 

общо 8 071,59 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава 

до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 4 035,80 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 4 035,79 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии: 

1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за 

извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на община Чепеларе. 

2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за 

извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за 

територията на община Пирдоп, като с Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са 

изменени/допълнени посочените лицензии чрез присъединяване на община Златица и 

община Стрелча към лицензираната територия. 
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Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират 

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

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

06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение 

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

06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в 

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

 

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

Закона за енергетиката (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.  

За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2021 г. по лицензии, 

изчислени на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

➢ по Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 110 864 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса е в размер на 2 060,98 лева и е получена като 

към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 60,98 лева /0,055 на 

сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

➢ по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 19 283,53 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса е в размер на 2 010,61 лева и е получена като 

към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 10,61 лева /0,055 на 

сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от 

ЗЕ, на основание чл. 3, ал. 3, 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 и 0,02 на сто от 

стойността на инвестицията по условията на лицензията; размерът на частта от 

годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да 

надвишава 50 000 лева; стойността на инвестицията за съответната година се определя 

съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.  

За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2021 г. по лицензии, 

изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

➢ по Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година 

и няма инвестиция за съответната година. Годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

➢ по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година 

и няма инвестиция за съответната година. Годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

 

Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), 
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на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната 

година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

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

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

 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-326 от 23.03.2021 г. от 

дирекция „Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.  

 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с Решение № 553 от 07.03.2019 г. на 

Апелативен съд – София по дело № 3864 от 2018 г. е открито производство по 

несъстоятелност на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, а с Решение № 2344 от 27.12.2019 

г. на Софийски градски съд по дело № 6525 от 2016 г. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е 

обявено в несъстоятелност. Обявяване в несъстоятелност – втора инстанция: Решение 

№ 12242 от 03,11,2020 г. на Софийския апелативен съд по т.д. 628/2020 г., отменя 

Решение № 2344 от 27.12.2019 г., постановено по т.д. № 6525/2016 г. по описа на СГС, 

ТО, VI-2 състав. За синдик е вписана г-жа Албена Иванова Туджарова, с адрес: гр. 

София, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4, ет. 2 (Определение № 261795/03.12.2020 г., дело 

№ 6525/2016, Софийски градски съд).  

 

Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 030,49 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,31 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 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. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 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. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 
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банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 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. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., върху която сума, считано от 

01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писма, чрез 

„Български пощи“ ЕАД, с които е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения 

по начислените суми, като: 

1. Писмо на КЕВР изх. № Е-15-53-16 от 06.12.2021 г. и известие за доставяне R PS 

1040 0916Y0 0, удостоверяващо получаване на 08.12.2021 г., е изпратено до г-жа 

Албена Иванова Туджарова в качеството й на синдик на дружеството.  

2. Писмо на КЕВР изх. № Е-15-53-17 от 06.12.2021 г. е изпратено до седалището и 

адреса за управление на дружеството. Същото е върнато с отбелязване от пощенските 

служители „непотърсено“. КЕВР има знанието за следните електронни пощи на „СИ 

ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД: cngmarica@gmail.com и v.kuzmanov.aqua@gmail.com 

Съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 18а, писмо на КЕВР изх. № № Е-15-53-17 от 

06.12.2021 г. е изпратено за уведомяване по горецитираните електронни пощи на 

10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с електронен подпис. 

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД не са погасени.  

 

Изказвания по т.18.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Шосето за 

София, Оранжерии Петрич, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 8 071,59 лева (осем хиляди 

седемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки), представляваща: 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на  

1 030,49 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

mailto:cngmarica@gmail.com
mailto:v.kuzmanov.aqua@gmail.com
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➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 

1 005,31 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на  

1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 

1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г.; 

➢ втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г. 

2. Върху неплатените главници в размер на общо 8 071,59 лева 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 първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на  1 030,49 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,31 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху първа вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., считано от 01.04.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на  1 030,49 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,30 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР; 

➢ върху втора вноска от годишна такса за 2021 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. до датата 

на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 
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- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.19. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по 

т. 10 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1225 от 29.11.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „НЕКСТ 

ПАУЪР“ ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 10 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД с размер на главницата от общо 

2 000,00 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 1 000,00 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 1 000,00 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 

20.12.2007 г. за извършване на дейността „производство на топлинна и електрическа 

енергия“ за срок от 20 (двадесет) години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е 

променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с 

ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” 

ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 

от 02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е 

изменена.  

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се 

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

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

бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за 

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

от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана 

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

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

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

плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната 

информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

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

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

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

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

За „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година 

и в тази връзка представлява постоянната компонента от 2 000 лева.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-355 от 01.04.2021 г. от 

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

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

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, с 
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посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Считано от 16.07.2021 г. правната форма на „НЕКСТ ПАУЪР“ е променена от 

„дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с ограничена 

отговорност“. 

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

(АПК) „НЕКСТ ПАУЪР“ ЕООД е уведомен за дължимата сума по електронна поща на 

02.11.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е погасило своето задължение. 

Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ 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 01.12.2021 г., се дължи 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

„НЕКСТ ПАУЪР“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Е-13-79-1 от 06.12.2021 г. и известие за доставяне R PS 1040 0916YH H, 

удостоверяващо получаване на 14.01.2022 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на дейността „производство на 

топлинна и електрическа енергия“ не са погасени.  

 

Изказвания по т.19.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район 

Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 
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➢ Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева се дължи законна 

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

 

В заседанието по точка деветнадесета участват председателят Иван Н. Иванов 

и членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.20. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 13 от протокол № 281 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № E-Дк-1228 от 

29.11.2021 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД, установи следното: 

 

С решение по т. 13 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

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

вземане по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД с размер на главницата от общо 

2 586,28 лева, като върху неплатената главница се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както следва: 

➢ Върху 1 293,14 лева (първа вноска за 2021 г.), считано от 01.04.2021 г.; 

➢ Върху 1 293,14 лева (втора вноска за 2021 г.), считано от 01.12.2021 г. 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. 

за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за 

срок от 20 (двадесет) 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). Съгласно Закона за 

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

от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана 

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

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

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

плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна 

дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната 

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

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

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  
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За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

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

За „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 1 065 955,25 лева. Дължимата от дружеството годишна 

лицензионна такса за 2021 г. е в размер на 2 586,28 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 586,28 лева /0,055 на сто 

от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-331/25.03.2021 г. от дирекция 

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

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

настоящия доклад, за дължимите суми от „Топлофикация Петрич“ ЕАД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените задължения от „Топлофикация Петрич“ ЕАД към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 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 1 293,14 лева, 

дължима към 30.11.2021 г., върху която сума считано от 01.12.2021 г. се дължи законна 

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

ал. 2 от Тарифата). 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „Топлофикация Петрич“ ЕАД е  

гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии – Шосето за София и електронна поща на управителя 

г-н Велин Николов Георгиев gazkarlovo@gmail.com и cngmarica@gmail.com  

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

„Топлофикация Петрич“ ЕАД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата 

за установяване на публично държавно вземане с изх. № Е-14-71-7 от 06.12.2021 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 0916YD D чрез „Български пощи“ ЕАД на 

горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от 

пощенските служители „непотърсено“.  

Съгласно чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 18а, горецитираното писмо на КЕВР с 

изх. № Е-14-71-7 от 06.12.2021 г. е изпратено за уведомяване по електронните пощи на 

управителя на дружеството на 10.01.2022 г. като прикачен файл и подписано с 

електронен подпис. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-435-01 от 

27.02.2015 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия” за срок от 20 години не са погасени. 

 

Изказвания по т.20.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 
 

mailto:gazkarlovo@gmail.com
mailto:cngmarica@gmail.com
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 
 

Издава по отношение „Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област: Благоевград, община 

Петрич, гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии – Шосето за София, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 586,28 лева (две хиляди 

петстотин осемдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки), представляваща: 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, дължима 

към 31.03.2021 г.; 

➢ Втора вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 293,14 лева, дължима 

към 30.11.2021 г. 

2. Върху неплатената главница в размер на 2 586,28 лева се дължи законна лихва 

за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР, както 

следва: 

➢ Върху 1 293,14 лева (първа вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.04.2021 г.; 

➢ Върху 1 293,14 лева (втора вноска от годишна такса за 2021 г.) считано от 

01.12.2021 г. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.21. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по 

т. 16 от протокол № 181 от 02.12.2021 г., доклад с вх. № В-Дк-392 от 29.11.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас, установи следното: 

 

С решение по т. 16 от протокол № 181 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

с размер на главницата от 82 660,37 лева и лихви за просрочие в размер на 1 526,92 

лева. Върху неплатената главница от 82 660,37 лева, считано от 30.11.2021 г., се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на 

КЕВР.  

 

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

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

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 
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ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

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

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

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

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

от постоянна и променлива част.  

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

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

б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 

500 000 лв. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, град Бургас 

постоянната част за 2021 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с приходи от В и 

К услуги през предходната година в размер на 56 144 145 лева. 

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

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

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

и до 25 ноември за съответната година. За “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕАД, гр. Бургас променливата част за 2021 г. е в размер на 123 990,56 лв. (0,005 

лв./куб.м за 24 798 112 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 

2020 г.). 

 

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

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-22 от 20.01.2021 г. от Главна 

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

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

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас с посочен размер на отделните вноски и датите, от 

които вземанията са станали изискуеми. 

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

(АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас е уведомен за 

дължимите суми по електронна поща, но до настоящия момент дружеството не е 

погасило своите задължения. 

 

Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

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

размер на 41 330,19 лева, дължима към 25.07.2021 г., върху която сума е начислена 

лихва за просрочие в размер на 1 469,52 лева за периода от 26.07.2021 г. до  

30.11.2021 г. 

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

размер на 41 330,18 лева, дължима към 25.11.2021 г., върху която сума е начислена 

лихва за просрочие в размер на 57,40 лева за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г.  

Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. 

Бургас към 30.11.2021 г. представлява главница в размер на общо 82 660,37 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 1 526,92 лева. Върху неплатената главница от 

82 660,37 лева, считано от 01.12.2021 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
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синдикът на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас е уведомен 

за откриване на процедурата с писмо на КЕВР изх. № В-17-14-68 от 06.12.2021 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 0916Y9 9, удостоверяващо получаване на 

08.12.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми.  

С писмо вх. № К-3583-1 от 14.12.2021 г. към наш вх. № В-17-14-68 от 15.12.2021 

г. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас се възползва от правото 

на възражение срещу Решението на КЕВР за откриване на процедура по установяване 

на публично държавно вземане (т.16 от протокол № 281 от 02.12.2021 г.) и изказва 

следните съображения: 

1. На първо място, счита че не дължи такса за втора и трета променлива част от 

такса „ВиК регулиране“ за 2021 г., тъй като дължимостта се предпоставя от насрещно 

поведение. Смята, че Комисията е задължена да осъществява реално ВиК регулиране, 

вменено със ЗРВКУ, и така възниква насрещно такова задължение от оператора да 

заплаща съответна такса за променлива част. Следва да се вземе предвид, че дейността 

на КЕВР е определена от закона и следва да се произнася по всички направени до нея 

искания и заявления. В случая обаче, въпреки изричното сезиране с две искания за 

промяна на цените, няма произнасяне /виж писмо с изх. № К-605/23.02.2021 г./ 

Дружеството смята, че се касае за бездействие на КЕВР по отношение на направеното 

от тях искане, но такова бездействие очевидно не се проявява по отношение на 

събиране на т.нар. такса „ВиК регулиране“. Пасивното поведение на Комисията според 

дружеството е категорично признание за неизпълнение на вменените със закона 

задължения за регулиране на ВиК услугите. Дружеството поставя въпроса – за какво 

точно регулиране се дължи тази такса? Липсата на адекватно поведение от страна на 

държавния орган сочи за порочно правоприлагане на закона и такова надменно 

отношение няма как да бъде споделено. Таксата по чл. 8 от ЗРВКУ, именно с оглед 

характера й на възнаграждение, се дължи само при положение, че се престира 

насрещната услуга – адекватна и своевременна регулация, каквато в случая не е 

осъществена. Аналогични аргументи дружеството е изложило и за според него 

неправомерно начислената първа променлива част на таксата, за което е образувано и 

към настоящия момент е с висящо административно производство. 

2. На второ място, категорично възразява срещу начисления размер на такса първа 

променлива част за 2021 г, при определянето на която не е спазена методиката и 

действително залегналите параметри, съставляващи база за определянето на такава. 

С писмо на КЕВР до “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас 

изх. № В-17-14-68/10.01.2022 г. и известие за доставяне № R PC 1040 0916KX J, 

удостоверяващо получаване на 13.01.2022 г., дружеството е уведомено за следното: 

1. По т. 1 от възражението: 

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

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

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

Дв бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата).  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) „В и К оператори са всички предприятия с предмет 

на дейност извършване на В и К услуги.“, a в чл. 1 ал. 2 от ЗРВКУ изрично е посочено 

какво включват Водоснабдителните и канализационните услуги, а именно:  

„(2) Водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги по ал. 1 са услугите по 

пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, 
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отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на 

потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните 

образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и 

експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на 

пречиствателните станции и другите съоръжения.“. Сходни са дейностите, посочени 

и в чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), съгласно който „Стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и 

предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от 

В и К оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги.“.   

През 2021 г., както и към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас осъществява дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ и в чл. 198о, 

ал. 1 от ЗВ, като дружеството осъществява ВиК услуги - доставка на вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води, стопанисва, поддържа и експлоатира  водоснабдителни 

и канализационни системи. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ дружеството отговаря на 

изискването на ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с 

предмет на дейност извършване на ВиК услуги.  

Съгласно чл. 5 от ЗРВКУ(3) Комисията регулира цените и качеството на В и К 

услугите, извършвани от В и К операторите (…), а съгласно чл. 8 от ЗРВКУ  

„(1) Приходите по бюджета на комисията, с които се финансира дейността по този 

закон, се набират от: 1. такса „В и К регулиране“;..“.  

Следва да се посочи, че неправилно са интерпретирани текстовете на 

нормативните разпоредби във възражението и се твърди, че КЕВР не е извършвала 

реално регулиране, което противоречи на истината.  

КЕВР е осъществявала и продължава да осъществява регулаторна дейност по 

отношение на представляваното от Вас дружество, като „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас, редовно и своевременно до момента е представяло 

отчетни данни в КЕВР и е декларирало приходите си от ВиК услуги.  

С писмо с изх. № В-17-00-7 от 03.02.2021 г. на КЕВР и на основание чл. 17 във 

връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ, обн. ДВ. бр. 6 

от 2016 г.) от „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Бургас е изискана отчетна 

информация за 2020 г.  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило годишни отчети 

за изпълнение на одобрения бизнес план и Единна система за регулаторна отчетност 

(ЕСРО) с писма вх. № В-17-14-13/19.04.2021 г., вх. № В-17-14-17/11.05.2021 г. и вх. № 

В-17-14-22/10.06.2021 г. 

Представената от дружеството информация е използвана за осъществяване на 

проверката на годишния отчетен доклад за изпълнение на одобрения бизнес план и 

ЕСРО за 2020 г., като в хода на проверката е изискана и получена допълнителна 

информация от дружество. Резултатите от проверката са обобщени в съставения 

констативен протокол от извършена планова проверка на отчетния доклад на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за изпълнение на одобрения с 

решение БП-Ц-5/26.11.2020 г. след Решение № 3916/13.03.2020 г. на ВАС за отмяна 

Решение БП-Ц-20/30.11.2017 г. бизнес план за 2020 г., който констативен протокол е 

връчен лично на г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас на 04.08.2021 г.  
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На следващо място, предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, 

съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от 

ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР заявление с вх. № В-17-14-

59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 

дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявление с вх. № В-17-14-58 

от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. 

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания  

НРЦВКУ, на 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията 

на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, за което 

е съставен протокол в два екземпляра. След направеното обсъждане „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас  е внесло  към заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 

г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 г., допълнение и изменение със заявление с вх. № В-17-

14-66 от 01.12.2021 г. и към заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за 

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - допълнение и изменение със  

заявление с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г. След извършен преглед на внесения с вх. 

№ В-17-14-66 от 02.12.2021 г. на КЕВР проект на бизнес план за регулаторен период 

2022-2026 г., на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е изпратено писмо с 

изх. № В-17-14-66 от 04.01.2022 г. на КЕВР, съдържащо констатациите, въз основа на 

които дружеството следва да представи в КЕВР ревизиран бизнес план в обем и формат 

съгласно нормативните изискванията с всички изискуеми реквизити към него. 

Видно от гореизложеното, през 2021 г., както и до момента, „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас предоставя ВиК услуги по смисъла на посочените по-

горе разпоредби, а КЕВР осъществява дейността си по регулиране спрямо 

Дружеството.  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, следва да се подчинява на 

ЗРВКУ и подлежи на регулиране от КЕВР, като в тази връзка дължи такса за 

регулиране, съгласно Тарифата. 

2. По т. 2 от възражението: 

С Декларация за идентичност на отчетните данни от 15.01.2021 г., подписана от  

г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,  

гр. Бургас, представена в КЕВР с писмо с вх. № В-17-44-4 от 18.01.2021 г., са 

предоставени данни за приходите от ВиК услуги и е посочена дължимата от 

дружеството такса по Тарифата за 2021 г. в размер на 125 990,56 лв., като с това, 

Дружеството реално е потвърдило дължимостта на таксите за регулиране по Тарифата 

и ЗРВКУ. 

Размерът на дължимата такса е разпределен за заплащане съгласно предвиденото 

в чл. 2, ал. 1 от Тарифата.   

С оглед на горепосоченото, не са налице основания за прекратяване на 

образуваното административно производство, тъй като „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас дължи на Комисията такса за регулиране по ЗРВКУ и 

Тарифата такси в размер на: главница от общо 82 660,37 лв. и начислени лихви за 

просрочие в размер на общо 1 526,92 лева., като върху неплатената главница от  

82 660,37 лв., считано от 30.11.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас отново е приканен в 7 (седем) дневен срок от получаване на писмото на 

КЕВР /изх.№ В-17-14-68/10.01.2022 г./, доброволно да погаси дължимите суми. 

Дружеството е информирано, че при непогасяване на дължимите суми, КЕВР ще 
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пристъпи към издаването на Акт за установяване на публично държавно вземане по 

реда на ДОПК. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. Бургас към КЕВР не са 

погасени. 

 

Изказвания по т.21.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

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

 

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

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

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

812115210, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Бургас 8000, 

ж.к. „Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3, 

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

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, 

а именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 82 660,37 лева (осемдесет и 

две хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и седем стотинки), 

представляващи:  

➢ 41 330,19 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.07.2021 г.; 

➢ 41 330,18 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г., 

дължима към 25.11.2021 г. 

2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 1 526,92 лева 

(хиляда петстотин двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки), представляващи: 

➢ 1 469,52 лева, за периода от 26.07.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 

41 330,19 лева (втора променлива част за 2021 г.);  

➢ 57,40 лева, за периода от 26.11.2021 г. до 30.11.2021 г. върху главница от 

41 330,18 лева (трета променлива част за 2021 г.). 

3. Върху неплатената главница в размер на 82 660,37 лева, считано от 01.12.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на 

КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

 

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

Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков 

- за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Издава на „Армако“ АД, с ЕИК 201760079, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, 1616, 

район „Витоша“, ул. „Беловодски път“ № 106, лицензия № Л-593-01 от 27.01.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) 

години, който срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно 

и водно регулиране за разрешаване започване осъществяването на лицензионната 

дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана постояннотокова мощност 12,528 МWp 

(променливотокова мощност – 12,75 MWе)“, срок за изграждане на енергийния обект, 

срок за започване на лицензионната дейност и условията за осъществяване на 

лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията – приложение и неразделна 

част от това решение. 

2. Одобрява предложените от „Армако“ АД „Правила за работа с потребителите 

на енергийни услуги“, което е приложение № 4 към лицензията и неразделна част от 

това решение. 

 

По т.2. както следва: 

 1. Издава на „АОТ Енерджи Белгия“ СА, с регистрационен номер: № 

0478.751.022, със седалище и адрес на управление: „Булевар дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 

1420 Брен Л`Альо, Белгия, лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение 

и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „АОТ Енерджи Белгия“ СА правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.3. както следва: 

1. Издава на „Микс Газ Груп“ ООД, с ЕИК 205966393, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1616, ул. „Секвоя“ № 1А, лицензия № Л-595-15 от 27.01.2022 г. 

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

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) 

години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Микс Газ Груп“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.4. както следва: 

 1. Издава на „Група Дружества Газ Римини“ СПА, с данъчен код и номер на 

вписване № 00126550409, със седалище и адрес на управление: Р Италия, 47924 

Римини, ул. „Киабрера“ 34/Д, лицензия № Л-596-15 от 27.01.2022 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение 

и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Група Дружества Газ Римини“ СПА правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 
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лицензията по т. 1. 

 

По т.5. както следва: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ 

д.о.о., с регистрационен № 1662970000, със седалище и адрес на управление: Р 

Словения, гр. Любляна 1000, ул. „Копърска“ № 92, с 10 (десет) години, считано от 

датата на изтичане срока на лицензията – 19.11.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-400-15 от 

19.11.2012 г., издадена на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

По т.6. както следва: 

1. Издава на „Екос 17“ ООД, с ЕИК 201470204, лицензия № Л-597-15 от 

27.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Екос 17“ ООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.7. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-71 от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на 

разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия; 

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

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:00 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Пауър Сист“ ЕООД и 

„Токи Пауър“ АД, или други упълномощени представители на дружествата; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. относно заявление на 

„Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД и 
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„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, като 

приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД, както и на предложенията за 

задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката на 

01.02.2022 г. от 10:35 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Севлиевогаз-2000“ АД, 

или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.9. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-63 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Райков 

сервиз“ ООД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените от 

„Райков сервиз“ ООД проекти на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителна мрежа“, „Общи условия на договорите за снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“ и „Правила за работа с потребителите“, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:30 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Райков сервиз“ ООД, или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.10. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Сопот, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот“; „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за територията на община Сопот“; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД за територията на община Сопот“, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД за територията 

на община Сопот“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 
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природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз” EАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.11. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Запад“; „Правила за работа с потребителите на природен 

газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Запад“, като приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия 

„Запад“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на предложенията за 

задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на основание чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката на 

01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.12. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 
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проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на 

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг; „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Добруджа” и общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” 

EАД, както и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на 

заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.13. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ 

ЕАД на територията на община Хисаря; „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз” EАД на територията на община Хисаря, като приложение 

към Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД на територията 

на община Хисаря, като приложение към Общите условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз” EАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 
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на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.14. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, 

„Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, 

подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

2. Насрочва открито заседание на КЕВР за разглеждане на представените 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; 

Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; 

„Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, като приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД и „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз” EАД в обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина, като приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителни мрежи от „Аресгаз” EАД, както и на 

предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на заявителя на 

основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката на 01.02.2022 г. от 10:45 ч. 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Аресгаз“ ЕАД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията. 

 

По т.15. както следва: 

Издава по отношение на “САГА КОМОДИТИС“ АД, ЕИК 201775818, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1202, район 

Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 41, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.16. както следва: 

Издава по отношение „КАРЛОВОГАЗ“ ООД, ЕИК 160067428, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Карлово 4300, ул. „Свежен“ № 14, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.17. както следва: 

Издава по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, ЕИК 200134994,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Троян 5600,  

ул. „Ангел Балевски“ № 5; адрес за кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район 
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Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3 и втори адрес за кореспонденция: гр. София 1618, 

ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 А, ет. 1, офис 1, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.18. както следва: 

Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Шосето за 

София, Оранжерии Петрич, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.19. както следва: 

Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район 

Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.20. както следва: 

Издава по отношение „Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със 

седалище и адрес на управление: Република България, област: Благоевград, община 

Петрич, гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии – Шосето за София, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.21. както следва: 

Издава по отношение “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

812115210, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Бургас 8000, 

ж.к. „Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3, 

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

регулиране“ и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № Л-593 от 27.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на 

„Армако“ АД. 

2. Решение на КЕВР № Л-594 от 27.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АОТ Енерджи Белгия“ СА. 

3. Решение на КЕВР № Л-595 от 27.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Микс Газ Груп“ ООД. 

4. Решение на КЕВР № Л-596 от 27.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Група Дружества Газ Римини“ СПА. 

5. Решение на КЕВР № И1-Л-400 от 27.01.2022 г. относно продължаване срока 

на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Холдинг Словенске Електрарне“ д.о.о. 
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6. Решение на КЕВР № Л-597 от 27.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

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

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги. 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-64 от 24.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-71 

от 18.08.2021 г. от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на разрешение 

за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия. 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Севлиевогаз-

2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на 

„Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-63 от 24.01.2022 г. относно заявление на „Райков сервиз“ 

ООД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“, проект на „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Райков сервиз“ ООД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ 

на „Райков сервиз“ ООД“. 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Сопот, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Запад“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

12. Доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините 

Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и 

Омуртаг“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

13. Доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на 

територията на община Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД. 

14. Доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, подадено от 

„Аресгаз“ ЕАД. 

15. Акт № УДВ-07 от 27.01.2022 г. - „САГА КОМОДИТИС“ АД. 
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16. Акт № УДВ-08 от 27.01.2022 г. - „КАРЛОВОГАЗ“ ООД, ЕИК 160067428, със 

седалище и адрес на управление Република България, гр. Карлово 4300, ул. „Свежен“ 

№ 14. 

17. Акт № УДВ-09 от 27.01.2022 г. - „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД. 

18. Акт № УДВ-10 от 27.01.2022 г. -  „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД. 

19. Акт № УДВ-11 от 27.01.2022 г. - „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. 

20. Акт № УДВ-12 от 27.01.2022 г. - „Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

21. Акт № УДВ-13 от 27.01.2022 г. – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД. 
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Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


