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№ 80 

 
София, 30.03.2022 година 

 

Днес, 30.03.2022 г. от 10:18 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя Станислав Тодоров.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 
Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха 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. 

Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов - 

за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членовете на 

Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-257 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Комекес” АД 

за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“, проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и проект 

на „Правила за работа с потребителите“ за територията на община Самоков. 

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

Ралица Караконова, Пламен Кованджиев, Теодор Хиков, Рада Башлиева 
 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-258 от 25.03.2022 г. и проект на решение 

относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи 

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

България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за 

работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за обособена територия Тракия с 

включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.  
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  Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Милен Димитров,  

Ралица Караконова, Пламен Кованджиев, Рада Башлиева, Теодор Хиков  
 

 3. Доклад с вх. № Е-Дк-259 от 25.03.2022 г. и проект на решение 

относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи 

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

България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за 

работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за територията на община 

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница. 

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

Ралица Караконова, Пламен Кованджиев, Рада Башлиева, Теодор Хиков 
 

 4. Доклад с вх. № Е-Дк-260 от 25.03.2022 г. и проект на решение 

относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи 

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

България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за 

работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за община Габрово. 

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

Ралица Караконова, Пламен Кованджиев, Рада Башлиева, Теодор Хиков  

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-257 от 25.03.2022 г. относно 

заявление на „Комекес” АД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Комекес“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен 

газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и проект на „Правила за работа с 

потребителите“ за територията на община Самоков. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) със заявление 

с вх. № Е-15-29-2 от 06.07.2015 г., „Комекес” АД е представило за одобрение проект на 

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

мрежа на „Комекес“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“  (проекти на ОУ) и проект на 

„Правила за работа с потребителите“ (проект на правила). Със Заповед № З-Е-106 от 

13.06.2016 г., изменена със Заповед № З-Е-12 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР 

е сформирана работна група, която да извърши преглед на представените проекти на 

ОУ и проект на Правила.  

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 от Наредба № 3 

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

правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ публично известните общи условия 

(ОУ) се изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на 

газоразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от 

НЛДЕ общите условия следва задължителното 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 
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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; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от НЛДЕ; условията за прекратяване 

или прекъсване на снабдяването с природен газ; реда за измерване, отчитане, 

разпределение и заплащане на природния газ; реда за осигуряване на достъп до 

средствата за търговското измерване; 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.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от НЛДЕ проекта на ОУ се оповестява от енергийното 

предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в центровете за 

работа с крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за одобряването 

от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 128, ал. 2 от 

НЛДЕ). Според чл. 129, ал. 1 от НЛДЕ 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 

ползвателят на газоразпределителната 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. 

По силата на чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ при разглеждане на проектите на ОУ и на 

Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги КЕВР може да дава 

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 

привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 
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равнопоставеност.  

В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила за работа с клиенти 

следва да се вземе предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. 

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

да одобрява общите условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията 

за защита на потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи 

и държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако 

КЗП одобри, предоставените ѝ общи условия и след като прецени, че те не съдържат 

неравноправни клаузи. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от НЛДЕ към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

1. Проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“; 

2. Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Комекес“ АД“; 

3. Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ“; 

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Комекес“ АД, на което 

са приети проектите на общи условия; 

5. Обявление за оповестяване на проектите на общите условия и покана за 

участие в публичното обсъждане на проектите в офиса на дружеството; 

6. Протокол от проведено публично обсъждане на проектите на общи условия; 

7. Документ за внесена държавна такса. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Комекес” АД със 

заявление с вх. № Е-15-29-2 от 06.07.2015 г. проекти на ОУ и проект на Правила е 

изготвен доклад с вх. № Е-Дк-92 от 03.02.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по 

т. 3 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на 

Комисията.  

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 24.02.2022 г. КЕВР е провела открито 

заседание в пълен състав за разглеждане на представените от „Комекес“ АД проекти на 

ОУ и проект на Правила. На откритото заседание взе участие г-н Борислав Чилингиров 

– упълномощен представител на „Комекес“ АД. Той изложи устно своите коментари по 

констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-92 от 03.02.2022 г., отразени в Протокол № 54 от 

24.02.2022 г. След проведеното открито заседание, с писмо вх. № E-15-29-4 от 

17.03.2022 г. „Комекес“ АД е представило становището си, както и проекти на ОУ и 

проект на Правила, в които са коригирани текстовете, съгласно дадените с доклад с вх. 

№ Е-Дк-92 от 03.02.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. 

№ Е-15-29-2 от 06.07.2015 г. проекти на ОУ и на Правила, приет от КЕВР с решение по 

т. 3 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г.  

I. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите 

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“, 

представен в КЕВР с писмо с вх. № E-15-29-4 от 17.03.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-29-2 

от 06.07.2015 г. проект на Общи условия на договорите за пренос на природен газ, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-92 от 03.02.2022 

г., приет с решение по т. 3 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР. 

II. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите 

за доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес“ АД“, представен в 

КЕВР с писмо с вх. № E-15-29-4 от 17.03.2022 г., се установи, че дружеството е 

коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-29-2 от 06.07.2015 г. 

проект на Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ, съгласно 

предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-92 от 03.02.2022 г., приет 

с решение по т. 3 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 
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III. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“, представен в КЕВР с писмо с вх. № E-15-29-4 от 

17.03.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със 

заявление с вх. № Е-15-29-2 от 06.07.2015 г. проект на Правила за работа с клиенти, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-92 от 03.02.2022 

г., приет с решение по т. 3 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. „Комекес” АД е лицензиант за дейностите 

разпределение и снабдяване за територията на община Самоков и е представило 

заявление за одобряване на Общи условия на договорите за пренос, за доставка и 

Правила за работа с потребителите на дружеството. Изготвен е доклад, който е приет от 

Комисията с предложения за задължителни указания. Проведено е открито заседание, 

на което са присъствали представители на дружеството. След това е получено 

становище, че дружеството изцяло приема дадените предложения за задължителни 

указания. Процедурата предвижда изпращане на проектите в Комисия за защита на 

потребителите за произнасяне относно наличието на неравноправни клаузи. Именно 

това работната група предлага в диспозитива на доклада. Предвид гореизложеното и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 

от Закона за защита на потребителите и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

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

енергийно и водно регулиране да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Комекес” АД с писмо вх. № E-15-29-4 от 

17.03.2022 г. „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес” АД“, „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“ в Комисията за защита на потребителите 

за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

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

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д от 

Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите и чл. 129, 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-257 от 25.03.2022 г. относно заявление на 

„Комекес” АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“, проект на „Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” 

АД“ и проект на „Правила за работа с потребителите“ за територията на община 

Самоков. 

 2. Да изпрати представените от „Комекес” АД с писмо вх. № E-15-29-4 от 

17.03.2022 г. „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес” АД“, „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“ в Комисията за защита на потребителите за становище 

за наличието на неравноправни клаузи. 
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В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа административната преписка, образувана 

по подадено от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 

г. от „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“; проект на „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа 

на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини 

Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и проект на 

Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена 

територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово, както и становището на дружеството, подадено след 

откритото заседание, проведено на 24.02.2022 г., Комисията установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е 

внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване 

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

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени 

общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“; проект на 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини 

Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ (проекти на ОУ) и 

проект на Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена 

територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, 

Твърдица и Брацигово (проект на Правила). Със Заповед № З-Е-123 от 25.07.2017 г., 

изменена със Заповед № З-Е-19 от 21.01.2022 г. на председателя на Комисията е 

назначена работна група за разглеждане на представените проекти на ОУ и проект на 

Правила.  

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано правомощието 

на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредбата № 3 публично известните общи 

условия (ОУ) се изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на 

газоразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от 

Наредбата № 3 общите условия следва задължителното 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 
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съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на енергийното предприятие и на 

потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на снабдяването; 

информацията, която се предоставя от енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 

от Наредба № 3; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с природен 

газ; реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за 

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; 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.  

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 крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряването от КЕВР, 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 

ползвателят на газоразпределителната 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. 

По силата на чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 при разглеждане на проектите на ОУ и 

на Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги КЕВР може да дава 

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 

привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност.  

В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила за работа с клиенти 

следва да се вземе предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. 
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Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

да одобрява общите условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията 

за защита на потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи 

и държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако 

КЗП одобри, предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат 

неравноправни клаузи. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени 

общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“; 

- проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия 

Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово“; 

- проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово“; 

- удостоверение за актуално състояние на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Контролен списък (изготвен 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);  

- Протокол от заседание на съвета на директорите на „Ситигаз България“ ЕАД, 

проведено на 08.03.2018 г. в гр. София относно приемане на: Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.02.2018 г. в гр. Пловдив 

относно: Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител 

на „Ситигаз България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и доказателства, че проектите са обявени 

съгласно изискванията на НЛДЕ (на 22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-

часа за насрочено публично обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана 

обява на интернет страницата на дружеството).  

- документи за внесени държавни такси. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Ситигаз България“ ЕАД 

със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 6 от 

Протокол № 51 от 18.02.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 24.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-5 

от 18.04.2018 г., в което участва г-н Александър Кожухаров – председател на Съвета на 

директорите на „Ситигаз България“ ЕАД. Той изложи устно своите коментари по 

констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., отразени по Протокол № 57 от 

24.02.2022 г. След проведеното открито заседание с писмо вх. № Е-15-35-7 от 

17.03.2022 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило писменото си становище относно 

дадените с доклад с вх. № Е-Дк-91 от 03.02.2022 г. указания за редакция на 

представените със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на 

Правила. 

 

I. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за 
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обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел 

баня, Гурково, Твърдица и Брацигово (ОУ за доставка), представен в КЕВР с 

писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

1. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. I.1., т. I.2., т. I.3., т. I.5., т. I.6., т. 

I.7., т. I.8., т. I.9., т. I.10., т. I.11., т. I.12., т. I.13., т. I.14., т. I.15., т. I.16., т. I.18., т. I.19., т. 

I.20., т. I.21., т. I.23., т. I.24., т. I.25., т. I.26., т. I.27., т. I.28., т. I.29., т. I.30., т. I.31., т. 

I.32., т. I.33. 

 

2. В т. I.4. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. 

доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 3, б. „к“ от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е дадено е 

указание текстът 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). 

Дружеството счита предложението за неоснователно. В тази връзка е посочило, че 

въпросите относно определянето на точката на присъединяване са уредени в чл. 26, а не 

в чл. 7 от Наредба № 4. Текстовете на чл. 26 от Наредбата правят разграничение между 

индивидуални клиенти и клиенти, намиращи се в сгради етажна собственост. На база 

текстовете на Наредбата може да се направи заключението, че и в двата случая – 

индивидуални клиенти и такива, находящи се в сгради етажна собственост – границата 

на собственост е непосредствено след уреда за търговско мерене, т.е. предложеният от 

„Ситигаз България“ ЕАД текст за дефиниция на „място на доставка“ отговаря на 

разпоредбите на Наредба №4, отчитайки различните случаи на присъединяване. 

 Предложението на дружеството следва да се приеме, с оглед горепосочените 

мотиви. 

 

3. В т. I.17. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 18, ал. 2, т. 2 и т. 3 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка 

и е дадено указание да отпаднат от проекта с оглед нормата на чл. 38 от Правила за 

търговия с природен газ (ПТПГ). 

Дружеството е посочило, че различните варианти за фактуриране и плащане са 

въведени с оглед по-голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. 

Отчитането на потреблението практически се извършва всеки месец, а фактурирането 

на по-дълги периоди, когато това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за 

летните месеци или за клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат 

ниско потребление, съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите 

предпочитат плащане за по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на 

излишни разходи за банкови и парични преводи, като последните са вече значителни, с 

оглед на което е предложило текстът на чл. 18 от проекта на ОУ да остане непроменен. 

 Предложението на дружеството не се приема. Следва да се има предвид, че 

цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени 

към съответните газоразпределителни мрежи, включват и ценовата компонента „цена 

на природния газ“, която съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) е цената, по която общественият 

доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на 

което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Същата се 
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утвърждава от КЕВР ежемесечно и се прилага от първо число на месеца, за който е 

утвърдена. В тази връзка, чл. 17 следва да се редактира, предвид продължителността на 

отчетните периоди, а т. 3 на ал. 2 следва да се заличи.   

 

4. В т. I.22. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка 

и е дадено указание да се прецизират текстовете. 

 С писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. дружеството е представило следния нов 

текст: 

„Чл. 21. /1/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД преизчислява количеството доставен 

природен газ за периода от последното редовно отчитане на средството за търговско 

мерене до настоящия момент, в следните случаи: 

1. нарушения в целостта и/или функционалността на средствата за търговско 

измерване, установени при проверка на място и отразени в протокол; 

2. установена с протокол липса на пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или оправомощеното 

лице за технически надзор; 

3. установено с протокол наличие на неоригинална пломба или знак или 

въздействие върху пломба или знак, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или 

оправомощеното лице за технически надзор; 

4. установени с протокол от метрологична експертиза, съставен по реда на 

Закона за измерванията, отклонения извън допустимите граници на метрологични и 

технически характеристики на средствата за търговски измерване, довело до 

неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на доставения природен газ; 

5. доставените количества природен газ не се измерват или отчитат изцяло или 

частично от средствата за търговски измерване. 

/2/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД изчислява и коригира количеството доставен 

природен газ, съответно дължимите суми в случаите по чл. 22, ал. 1 както следва: 

1. в случаите на чл. 22, ал.1, т. 4, когато в протокола от метрологичната 

експертиза е указан процент на отклонение, изчислението се извършва с разликата 

между установеното отклонение и допустимото отклонение на измерване на 

разходомера при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост за 

периода от последното отчитане до датата на подмяна на разходомера за извършване на 

експертизата;; 

2. при липса на протокол от метрологична експертиза или невъзможност за 

съставяне на такъв, изчислението се извършва на база на същия отчетен период на 

предходната година, а при първа година на потребление – на база средно денонощно 

потребление, изчислено за периода от последното отчитане до датата на констатацията 

при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост. 

/3/. Корекциите по ал. 2 се извършват за период от последното редовно отчитане 

на средството за търговско мерене до дата на констатиране на грешката в измерването 

или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешно 

измерване или неизмерване.. 

/4/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД уведомява клиента за дължимите суми, които 

следва да плати.“ 

Дружеството счита, че предложената от него редакция е близка до 

действителността. Изразява съгласието си, че липсата на пломба не води обезателно до 

неточно измерване, но сочи, че практиката от различни градове показва, че най-често в 

рамките на 3 до 5 число на месеца някои клиенти демонтират разходомера, като на 

негово място монтират стар разходомер или заместваща тръба, които се демонтират в 

периода 25 – 28 число и се монтира оригиналния разходомер. Чрез премахване на 

пломбите се извършват и други байпасирания. В момента дружеството е въвело около 
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90 % разходомери термален тип, фабрично капсуловани, които изпращат сигнал за 

дневен разход. При тях манипулация е възможна само чрез байпасиране. Чрез 

предвидените текстове дружеството се защитава от така описаните случаи, като счита, 

че ОУ следва да защитават клиентите, но в същото време следва да бъдат балансирани с 

оглед предотвратяване на явни злоупотреби (които въпреки това са трудно доказуеми). 

Тези злоупотреби, освен че лишават дружеството от възможността да събира реалните 

задължения за потребен природен газ, са изключително опасни и поставят в риск 

целостта и функционирането на мрежата и водят до висок риск от аварии, вкл. 

експлозии и човешки жертви. Предложените текстове са минималната „застраховка“ на 

дружеството при такива посегателства върху целостта на мрежата. 

Така предложен текстът не се приема. Мотивите на дружеството за приемане на 

такъв текст са основателни, отчитайки необходимостта от защита на интересите на 

„Ситигаз България“ ЕАД в случаите на извършени манипулации на СТИ от 

недобросъвестни клиенти, целящи неизмерване на количествата доставен природен газ.  

Въпреки горното, дружеството следва да предвиди допълнителни критерии, чрез 

които по безпротиворечив начин да се установява неправилното или неточно измерване 

на количествата доставен природен газ. Наличието на посочените от „Ситигаз 

България“ ЕАД хипотези, а именно – нарушения в целостта/функционалността на СТИ, 

липса на пломба или друг контролен знак, както и наличието на неоригинална пломба, 

не винаги ще доведе до неправилно отчитане. Така предложен текстът създава 

възможност за неправомерно начисляване на количества в ущърб на клиента. В тази 

връзка, разпоредбата следва да се редактира, като се предвидят допълнителните 

критерии.  

 

5. В т. I.34. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 44 от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е указано да се 

измени по следния начин: „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; 

(2) 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. 

(3) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Дружеството не е съгласно с предложението договорът да може да бъде 

прекратен „по разпореждане на компетентен орган“.  

 Предложението на дружеството се приема. Компетентните органи нямат 

правомощия да засягат договорната свобода на страните. В тази връзка, при 

инсталация, която не съответства на техническите изисквания, компетентният за това 

орган спира експлоатацията на конкретното съоръжение, а не дава указания за 

прекратяване на договора за доставка на природен газ. 

 

6. В т. I.35. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е да се предвиди текст относно начина и реда 

за извършване на метрологична експертиза на СТИ, съгласно чл. 38ж от ЗЕ. 

Дружеството счита, че възможността за искане на метрологична експертиза е 

предвидена в Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 
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газоразпределителната мрежа – чл. 19. и не е необходимо дублирането на правилата, 

защото разходомерите са собственост на дружеството в качеството му на оператор на 

разпределителната мрежа. 

Предложението на дружеството се приема. Съгласно чл. 195, ал. 2 от ЗЕ 

средствата за търговско измерване са собственост на операторите на 

газоразпределителни мрежи, поради което материята подлежи на уреждане в Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи. 

 

II. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, 

Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово (ОУ за пренос), представен в КЕВР с 

писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

1. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. II.1., т. II.2., т. II.3., т. II.4., т. II.6., 

т. II.7., т. II.8., т. II.12., т. II.17., т. II.18., т. II.20., т. II.21., т. II.22., т. II.23., т. II.24. 

 

2. В т. II.5. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 4 от представения със заявление 

с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос като на дружеството е дадено 

указание той да се съобрази с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 4. Следва да се 

уточнят видовете писмени искания, които подава клиента, с оглед възможността от 

дублиране на изисканите документи, предвид факта, че „Ситигаз България“ ЕАД 

притежава лицензии както за дейността „снабдяване“, така и за дейността 

„разпределение на природен газ“ и дружеството снабдява клиентите с природен газ, 

присъединени към газоразпределителната мрежа. В тази връзка е необходимо да се 

разграничат двете лицензионни дейности, поради възможността определени клиенти да 

ползват само услугата „разпределение на природен газ“, с цел доставка на природен газ 

до клиенти. 

Дружеството е предвидило препратка към съответните разпоредби на Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Аргументите на дружеството се приемат.  

 

3. В т. II.9. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 9, ал. 10 от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, като на 

дружеството е дадено указание чл. 9, ал. 10 да се премести в чл. 8 като се измени с 

оглед задълженията на дружеството по отношение на представяне на информация на 

клиентите, предвидени в Глава трета „Регулиране на дейностите в енергетиката“, 

Раздел VI „Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги“ от ЗЕ. Да се 

извърши разграничение между информацията, представяна във фактурите, и 

информацията, която се предоставя по искане на клиента. 

Дружеството е преместило текстовете, като е предвидило препратка към Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Приемат се аргументите на дружеството. 

 

4. В т. II.10. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 
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18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е дадено указание в Раздел VIІ, 

Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов чл. 14 със следното 

съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 

(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 

начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“  

Дружеството счита предложението за създаването на такъв нов текст за излишно, 

доколкото въпросът вече е уреден в чл. 16 – чл. 21. 

Предложението на дружеството не се приема. Посочените от дружеството 

разпоредби уреждат въпросите, касаещи СТИ, а не правото на клиента да поиска 

проверка на качеството на природния газ. Предложението е с цел по-добра защита на 

правата на клиентите по отношение качеството на доставяния природен газ, което 

трябва да отговаря на показателите и минималните гарантирани норми за качеството 
на природния газ, съгласно приетите от комисията „Показатели за качеството на 

газоснабдяването“. Съгласно чл. 1.4 от тези показатели „разпределителното 
предприятие снабдява потребителите при публично обявени показатели за качеството 
и състава на природния газ.“ 

 

5. В т. II.11. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 15, ал. 2 от проекта 

на ОУ за пренос, като на дружеството е дадено указание в чл. 15, ал. 2 да се измени с 

оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

Дружеството предлага различните варианти за фактуриране и плащане с оглед по-

голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. Отчитането на потреблението 

практически се извършва всеки месец, а фактурирането на по-дълги периоди, когато 

това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за летните месеци или за 

клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат ниско потребление, 

съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите предпочитат плащане за 

по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на излишни разходи за 

банкови и парични преводи, като последните са вече значителни. 

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.3. от настоящия 

доклад. 

 

6. В т. II.13. и следващите от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 

51 от 18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22, от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, 

като на дружеството е дадено указание същият да се прецизира, тъй като наличието на 

посочените хипотези не води неизменно до неточно измерване на количествата 

природен газ от СТИ.  

Аргументите на дружеството са аналогични на посочените по-горе.  

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.4. от настоящия 

доклад.  

 

7. В т. II. 19. от приетия от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 
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18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 27, ал. 1, б. „б“ от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос.  

Дружеството счита, че хипотезата на чл. 27, ал. 1, (б) следва да остане, тъй като не 

се покрива от хипотезите на чл. 26. 

Предложението се приема, но текстът следва да се редактира по отношение на 

предвидените критерии за възстановяване на газоподаването на клиента и да придобие 

следната редакция: „След извършена проверка се установи, че е налице увреждане на 

средството за търговско измерване, което е довело до неизмерване, неправилно и/или 

неточно измерване на консумирания природен газ или са повредени и/или унищожени 

пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен 

орган или упълномощено лице на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай 

подаването на природния газ се възстановява след отстраняване на констатираното 

нарушение“. Дружеството начислява на клиента разходите по възстановяване на 

газоподаването при доказана вина на клиента. 

 

III. След анализ на коригираните проекти на „Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с 

включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово“, представени в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г, Комисията 

установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. 

№ Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект на Правила за работа с потребители, съгласно 

предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-91 от 03.02.2022 г., приет 

с решение по т. 6 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Димитров. „Ситигаз България“ ЕАД е лицензиант за дейностите 

разпределение и снабдяване за обособена територия Тракия с включени общини 

Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. Дружеството е 

представило заявление за одобряване на Общи условия на договорите за пренос, за 

доставка и Правила за работа с потребителите. Изготвен е доклад, приет от Комисията, 

в който са дадени предложения за задължителни указания към дружеството. Проведено 

е открито заседание, на което са присъствали представители на дружеството. След това 

е получено становище от „Ситигаз България“ ЕАД с изменени проекти на Общи 

условия и Правила. Дружеството приема част от дадените задължителни указания, а за 

други дава становище. Работната група подробно е прегледала и анализирана 

становището на дружеството, като счита, че следва да бъдат дадени задължителни 

указания по отношение на някои предложения и текстове на Общите условия и 

Правилата за работа с потребителите. Задължителните указания, които се предлагат от 

Комисията са дадени са по отношение на отчетните периоди. Те следва да съвпадат с 

календарните месеци, с не с тримесечията, както се предлага от дружеството, тъй като 

цената на „Булгаргаз“ ЕАД се определя всеки месец. Работната група предлага в 

задължителните указания към проекта на Общи условия за пренос създаването на 

разпоредба, която да определя възможността клиентът да поиска проверка на 

качеството на газоснабдяването. Друго задължително указания е за възстановяване на 

газоподаването – в случай на повреждане на СТИ това да става след като се отстранят 

причините, а не както дружеството предлага след два работни дни. Предвид 

гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в и чл. 38д от Закона за 

енергетиката и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и 

водно регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде на „Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания по чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 
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съгласно мотивите на настоящия доклад. 

3. Да определи на „Ситигаз България“ ЕАД срок за изпълнение на 

задължителните указания по т. 2. 

4. Да задължи „Ситигаз България“ ЕАД в срока по т. 3 да коригира 

представените с писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. проекти на „Общи условия 

на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и да представи в Комисията 

за енергийно и водно регулиране коригирани проекти на „Общи условия на договорите 

за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово“ и „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена 

територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, 

Твърдица и Брацигово“, с оглед продължаване на административното производство 

по подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 

г. 

М. Димитров обърна внимание, че в т. 3 от проекта на решение Комисията следва 

да определи срок за изпълнение на дадените задължителни указания до 13.04.2022 г. 

А. Йорданов каза, че това са вторите задължителни указания, които работната 

група дава на дружеството. Смисълът на задължителните указания е да бъдат 

изпълнени. В административнонаказателните разпоредби на ЗЕ е предвидена санкция 

за неизпълнение на задължителни указания, дадени от КЕВР. На този етап от 

процедурата заявителят е следвало да е изпълнил дадените задължителни указания и 

проектите на Общи условия да са предоставени на КЗК относно преценка за наличие на 

неравноправни клаузи. Трябва да се провери в каква степен може да се ангажира 

административнонаказателна отговорност от страна на „Ситигаз България“ ЕАД, с 

оглед на това, че вече има дадени задължителни указания. В противен случай е 

безпредметно пет пъти да се дават задължителни указания, дружеството да ги оспорва 

и да представя проекти, които не съответстват на критериите, които КЕВР е заложила.  

М. Димитров каза, че иска да направи коментар относно процедурата по 

одобряване на Общи условия. С първия доклад работната група е дала предложение за 

задължителни указания на дружеството. Те са за провеждане на открито заседание, 

даване на предложение за задължителни указания и след това се обсъждат 

представените проекти. На този етап указанията са били като предложение. В 

настоящия доклад са задължителни и следва дружеството да ги отрази.  

А. Йорданов каза, че разбира разликата и благодари за направеното пояснение.  

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

доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д от 

Закона за енергетиката и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-258 от 25.03.2022 г. относно заявление на 

„Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 
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доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за обособена територия Тракия с включени общини 

Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. 

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия 

Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и 

Брацигово“: 

1.1. Чл. 17 да придобие следната редакция: ,, Чл.17. (1) Клиентът е длъжен 

да заплаща на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД количествата природен газ, които потребява 

през съответния отчетен период, както следва: 

(2) За битови клиенти - до 10 дни от датата на издаване на фактурата; 

(3) За небитови клиенти: 

1. Авансови плащания – определени на база минималното количество 

природен газ, което небитов клиент ще потребява през съответния месец, договорено 

по спецификация, изготвена съгласно чл. 4, ал. 7, 8 и 9 от настоящите Общи условия, и 

цената на природния газ за същия месец, завишена с ДДС, които се заплащат в срок от 

10 дни след издаване на фактурите. 

2. Окончателно плащане- за разликите в измерените към края на всеки 

отчетен период количества природен газ и заплатените авансови количества. 

а) до 10 дни след издаване на фактурата- за сумата на дебитното известие 

или фактурата, ако не са извършени авансови плащания; 

б) със сумата на данъчно кредитното известие се намалява сумата на 

предстоящото авансово плащане, ако в преводното нареждане не е посочен номер на 

фактура. При наличие на стари задължения на небитов клиент се извършва първо 

прихващане за погасяването им по реда на чл. 76 от Закона за задълженията и 

договорите, след което остатъкът се използва за намаляване на предстоящото авансово 

плащане. 

3. Небитов клиент извършва авансовите плащания въз основа на фактури, 

предадени му от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД в 3 (три) дневен срок преди датата на 

плащане. Неполучаването на фактурите от небитов клиент не го освобождава от 

задължението да извърши плащанията на дължимите суми в сроковете по предходните 

точки на ал. 3 от настоящия чл. 18. 

(4) Плащанията се извършват по посочени банкови сметки на СИТИГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(5) За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите 

сметки на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(6) Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на 

плащането се приема следващият го работен ден.“; 

 1.2. Чл. 21 да се редактира съгласно указанията в т. I.4. от настоящото решение. 

2. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово“: 

2.1. Чл. в Раздел VIІ, Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов 

член, със следното съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 
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(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 

начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“;  

2.2. Чл. 15 да придобие следната редакция: „Чл. 15 (1) Отчитането на 

консумираното - доставено и прието - количество природен газ се извършва от 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД на отчетни периоди и по определен от него график. 

(2) Отчетните периоди съвпадат с календарните месеци.“; 

2.3. Чл. 22 да се редактира съгласно указанията в т. II.6. от настоящото решение; 

2.4. Чл. 27, ал. 1, б. „б“ да придобие следната редакция: „След извършена 

проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско измерване, 

което е довело до неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на консумирания 

природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от оторизиран държавен орган или упълномощено лице на 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай подаването на природния газ се 

възстановява след отстраняване на констатираното нарушение“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който 

дружеството следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в 

Комисията за енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД 

за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово“ и проект на „Общи условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, 

Гурково, Твърдица и Брацигово“. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа административната преписка, 

образувана по подадено от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-7 

от 18.04.2018 г. от „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи 

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

„Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, 

община Тутракан, община Дулово и община Главиница“; проект на „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа 

на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община 

Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“ и проект на 

Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за територията 

на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и 

община Главиница, както и становището на дружеството, подадено след откритото 

заседание, проведено на 24.02.2022 г., Комисията установи следното: 



 

18 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

 

Със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е 

внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване 

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

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община 

Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“; проект на „Общи 

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

„Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, 

община Тутракан, община Дулово и община Главиница“ (проекти на ОУ) и проект на 

Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на 

община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община 

Главиница (проект на Правила). Със Заповед № З-Е-123 от 25.07.2017 г., изменена със 

Заповед № З-Е-19 от 21.01.2022 г. на председателя на Комисията е назначена работна 

група за разглеждане на представените проекти на ОУ и проект на Правила.  

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано правомощието 

на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредбата № 3 публично известните общи 

условия (ОУ) се изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на 

газоразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от 

Наредбата № 3 общите условия следва задължителното 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; условия за качеството на снабдяването; 

информацията, която се предоставя от енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 

от Наредба № 3; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с природен 

газ; реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за 

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; 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 
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за определен срок на данните, необходими за разплащанията.  

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 крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряването от КЕВР, 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 

ползвателят на газоразпределителната 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. 

По силата на чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 при разглеждане на проектите на ОУ и 

на Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги КЕВР може да дава 

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 

привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност.  

В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила за работа с клиенти 

следва да се вземе предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. 

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

да одобрява общите условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията 

за защита на потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи 

и държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако 

КЗП одобри, предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат 

неравноправни клаузи. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община 

Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“; 

- проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община 

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“; 

- проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово 

и община Главиница“; 

- удостоверение за актуално състояние на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Контролен списък (изготвен 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);  

- Протокол от заседание на съвета на директорите на „Ситигаз 

България“ ЕАД, проведено на 08.03.2018 г. в гр. София относно приемане на: Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 
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България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.02.2018 г. в гр. 

Силистра относно: Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа 

с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и доказателства, че проектите са обявени 

съгласно изискванията на НЛДЕ (на 22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-

часа за насрочено публично обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана 

обява на интернет страницата на дружеството); 

- документи за внесени държавни такси. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Ситигаз България“ ЕАД 

със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 4 от 

Протокол № 51 от 18.02.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 24.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-7 

от 18.04.2018 г., в което участва г-н Александър Кожухаров – председател на Съвета на 

директорите на „Ситигаз България“ ЕАД. Той изложи устно своите коментари по 

констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., отразени по Протокол № 55 от 

24.02.2022 г. След проведеното открито заседание с писмо вх. № Е-15-35-9 от 

17.03.2022 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило писменото си становище относно 

дадените с доклад с вх. № Е-Дк-89 от 03.02.2022 г. указания за редакция на 

представените със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на 

Правила. 

 

I. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община 

Дулово и община Главиница (ОУ за доставка), представен в КЕВР с писмо с вх. № 

Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

7. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. I.1., т. I.2., т. I.3., т. I.5., т. I.6., т. 

I.7., т. I.8., т. I.9., т. I.10., т. I.11., т. I.12., т. I.13., т. I.14., т. I.15., т. I.16., т. I.18., т. I.19., т. 

I.20., т. I.21., т. I.23., т. I.24., т. I.25., т. I.26., т. I.27., т. I.28., т. I.29., т. I.30., т. I.31., т. 

I.32., т. I.33. 

 

8. В т. I.4. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. 

доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 3, б. „к“ от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е дадено е 

указание текстът 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). 

Дружеството счита предложението за неоснователно. В тази връзка е посочило, че 

въпросите относно определянето на точката на присъединяване са уредени в чл. 26, а не 

в чл. 7 от Наредба № 4. Текстовете на чл. 26 от Наредбата правят разграничение между 

индивидуални клиенти и клиенти, намиращи се в сгради етажна собственост. На база 
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текстовете на Наредбата може да се направи заключението, че и в двата случая – 

индивидуални клиенти и такива, находящи се в сгради етажна собственост – границата 

на собственост е непосредствено след уреда за търговско мерене, т.е. предложеният от 

„Ситигаз България“ ЕАД текст за дефиниция на „място на доставка“ отговаря на 

разпоредбите на Наредба № 4, отчитайки различните случаи на присъединяване. 

 Предложението на дружеството следва да се приеме, с оглед горепосочените 

мотиви. 

 

9. В т. I.17. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 18, ал. 2, т. 2 и т. 3 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка 

и е дадено указание да отпаднат от проекта с оглед нормата на чл. 38 от Правила за 

търговия с природен газ (ПТПГ). 

Дружеството е посочило, че различните варианти за фактуриране и плащане са 

въведени с оглед по-голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. 

Отчитането на потреблението практически се извършва всеки месец, а фактурирането 

на по-дълги периоди, когато това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за 

летните месеци или за клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат 

ниско потребление, съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите 

предпочитат плащане за по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на 

излишни разходи за банкови и парични преводи, като последните са вече значителни, с 

оглед на което е предложило текстът на чл. 18 от проекта на ОУ да остане непроменен. 

Предложението на дружеството не се приема. Следва да се има предвид, че 

цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени 

към съответните газоразпределителни мрежи, включват и ценовата компонента „цена 

на природния газ“, която съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) е цената, по която общественият 

доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на 

което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Същата се 

утвърждава от КЕВР ежемесечно и се прилага от първо число на месеца, за който е 

утвърдена. В тази връзка, чл. 17 следва да се редактира, предвид продължителността на 

отчетните периоди, а т. 3 на ал. 2 следва да се заличи.   

 

 

10. В т. I.22. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 

3 и т. 5 от представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ 

за доставка и е дадено указание да се прецизират текстовете. 

 С писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. дружеството е представило следния нов 

текст: 

„Чл. 21. /1/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД преизчислява количеството доставен 

природен газ за периода от последното редовно отчитане на средството за търговско 

мерене до настоящия момент, в следните случаи: 

1. нарушения в целостта и/или функционалността на средствата за търговско 

измерване, установени при проверка на място и отразени в протокол; 

2. установена с протокол липса на пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или оправомощеното 

лице за технически надзор; 

3. установено с протокол наличие на неоригинална пломба или знак или 

въздействие върху пломба или знак, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или 

оправомощеното лице за технически надзор; 

4. установени с протокол от метрологична експертиза, съставен по реда на Закона 

за измерванията, отклонения извън допустимите граници на метрологични и 
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технически характеристики на средствата за търговски измерване, довело до 

неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на доставения природен газ; 

5. доставените количества природен газ не се измерват или отчитат изцяло или 

частично от средствата за търговски измерване. 

/2/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД изчислява и коригира количеството доставен 

природен газ, съответно дължимите суми в случаите по чл. 22, ал. 1 както следва: 

1. в случаите на чл. 22, ал.1, т. 4, когато в протокола от метрологичната 

експертиза е указан процент на отклонение, изчислението се извършва с разликата 

между установеното отклонение и допустимото отклонение на измерване на 

разходомера при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост за 

периода от последното отчитане до датата на подмяна на разходомера за извършване на 

експертизата;; 

2. при липса на протокол от метрологична експертиза или невъзможност за 

съставяне на такъв, изчислението се извършва на база на същия отчетен период на 

предходната година, а при първа година на потребление – на база средно денонощно 

потребление, изчислено за периода от последното отчитане до датата на констатацията 

при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост. 

/3/. Корекциите по ал. 2 се извършват за период от последното редовно отчитане 

на средството за търговско мерене до дата на констатиране на грешката в измерването 

или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешно 

измерване или неизмерване. 

/4/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД уведомява клиента за дължимите суми, които 

следва да плати.“ 

Дружеството счита, че предложената от него редакция е близка до 

действителността. Изразява съгласието си, че липсата на пломба не води обезателно до 

неточно измерване, но сочи, че практиката от различни градове показва, че най-често в 

рамките на 3 до 5 число на месеца някои клиенти демонтират разходомера, като на 

негово място монтират стар разходомер или заместваща тръба, които се демонтират в 

периода 25 – 28 число и се монтира оригиналния разходомер. Чрез премахване на 

пломбите се извършват и други байпасирания. В момента дружеството е въвело около 

90 % разходомери термален тип, фабрично капсуловани, които изпращат сигнал за 

дневен разход. При тях манипулация е възможна само чрез байпасиране. Чрез 

предвидените текстове дружеството се защитава от така описаните случаи, като счита, 

че ОУ следва да защитават клиентите, но в същото време следва да бъдат балансирани с 

оглед предотвратяване на явни злоупотреби (които въпреки това са трудно доказуеми). 

Тези злоупотреби, освен че лишават дружеството от възможността да събира реалните 

задължения за потребен природен газ, са изключително опасни и поставят в риск 

целостта и функционирането на мрежата и водят до висок риск от аварии, вкл. 

експлозии и човешки жертви. Предложените текстове са минималната „застраховка“ на 

дружеството при такива посегателства върху целостта на мрежата. 

Така предложен текстът не се приема. Мотивите на дружеството за приемане на 

такъв текст са основателни, отчитайки необходимостта от защита на интересите на 

„Ситигаз България“ ЕАД в случаите на извършени манипулации на СТИ от 

недобросъвестни клиенти, целящи неизмерване на количествата доставен природен газ.  

Въпреки горното, дружеството следва да предвиди допълнителни критерии, чрез 

които по безпротиворечив начин да се установява неправилното или неточно измерване 

на количествата доставен природен газ. Наличието на посочените от „Ситигаз 

България“ ЕАД хипотези, а именно – нарушения в целостта/функционалността на СТИ, 

липса на пломба или друг контролен знак, както и наличието на неоригинална пломба, 

не винаги ще доведе до неправилно отчитане. Така предложен текстът създава 

възможност за неправомерно начисляване на количества в ущърб на клиента. В тази 

връзка, разпоредбата следва да се редактира, като се предвидят допълнителните 

критерии.  
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11. В т. I.34. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 44 от представения 

със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е указано 

да се измени по следния начин: „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; 

(2) 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. 

(3) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Дружеството не е съгласно с предложението договорът да може да бъде 

прекратен „по разпореждане на компетентен орган“. 

 Предложението на дружеството се приема. Компетентните органи нямат 

правомощия да засягат договорната свобода на страните. В тази връзка, при 

инсталация, която не съответства на техническите изисквания, компетентният за това 

орган спира експлоатацията на конкретното съоръжение, а не дава указания за 

прекратяване на договора за доставка на природен газ. 

 

12. В т. I.35. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е да се предвиди текст относно 

начина и реда за извършване на метрологична експертиза на СТИ, съгласно чл. 38ж от 

ЗЕ. 

Дружеството счита, че възможността за искане на метрологична експертиза е 

предвидена в Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа – чл. 19, и не е необходимо дублирането на правилата, 

защото разходомерите са собственост на дружеството в качеството му на оператор на 

разпределителната мрежа. 

Предложението на дружеството се приема. Съгласно чл. 195, ал. 2 от ЗЕ 

средствата за търговско измерване са собственост на операторите на 

газоразпределителни мрежи, поради което материята подлежи на уреждане в Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи. 

 

II. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, 

община Дулово и община Главиница (ОУ за пренос), представен в КЕВР с писмо с 

вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

1. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. II.1., т. II.2., т. II.3., т. II.4., т. II.6., 

т. II.7., т. II.8., т. II.12., т. II.17., т. II.18., т. II.20., т. II.21., т. II.22., т. II.23., т. II.24. 

 

2. В т. II.5. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 
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г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 4 от представения със заявление 

с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос като на дружеството е дадено 

указание той да се съобрази с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 4. Следва да се 

уточнят видовете писмени искания, които подава клиента, с оглед възможността от 

дублиране на изисканите документи, предвид факта, че „Ситигаз България“ ЕАД 

притежава лицензии както за дейността „снабдяване“, така и за дейността 

„разпределение на природен газ“ и дружеството снабдява клиентите с природен газ, 

присъединени към газоразпределителната мрежа. В тази връзка е необходимо да се 

разграничат двете лицензионни дейности, поради възможността определени клиенти да 

ползват само услугата „разпределение на природен газ“, с цел доставка на природен газ 

до клиенти. 

Дружеството е предвидило препратка към съответните разпоредби на Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Аргументите на дружеството се приемат.  

 

3. В т. II.9. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 9, ал. 10 от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, като на 

дружеството е дадено указание чл. 9, ал. 10 да се премести в чл. 8 като се измени с 

оглед задълженията на дружеството по отношение на представяне на информация на 

клиентите, предвидени в Глава трета „Регулиране на дейностите в енергетиката“, 

Раздел VI „Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги“ от ЗЕ. Да се 

извърши разграничение между информацията, представяна във фактурите, и 

информацията, която се предоставя по искане на клиента. 

Дружеството е преместило текстовете, като е предвидило препратка към Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Приемат се аргументите на дружеството. 

 

4. В т. II.10. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е дадено указание в Раздел VIІ, 

Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов чл. 14 със следното 

съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 

(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 

начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“  

Дружеството счита предложението за създаването на такъв нов текст за излишно, 

доколкото въпросът вече е уреден в чл. 16 – чл. 21. 

Предложението на дружеството не се приема. Посочените от дружеството 

разпоредби уреждат въпросите, касаещи СТИ, а не правото на клиента да поиска 

проверка на качеството на природния газ. Предложението е с цел по-добра защита на 

правата на клиентите по отношение качеството на доставяния природен газ, което 

трябва да отговаря на показателите и минималните гарантирани норми за качеството 
на природния газ, съгласно приетите от комисията „Показатели за качеството на 
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газоснабдяването“. Съгласно чл. 1.4 от тези показатели „разпределителното 
предприятие снабдява потребителите при публично обявени показатели за качеството 
и състава на природния газ.“ 

5. В т. II.11. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 15, ал. 2 от проекта 

на ОУ за пренос, като на дружеството е дадено указание в чл. 15, ал. 2 да се измени с 

оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ).  

Дружеството предлага различните варианти за фактуриране и плащане с оглед по-

голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. Отчитането на потреблението 

практически се извършва всеки месец, а фактурирането на по-дълги периоди, когато 

това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за летните месеци или за 

клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат ниско потребление, 

съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите предпочитат плащане за 

по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на излишни разходи за 

банкови и парични преводи, като последните са вече значителни. 

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.3. от настоящия 

доклад. 

 

6. В т. II.13. и следващите от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 

51 от 18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, 

като на дружеството е дадено указание същият да се прецизира, тъй като наличието на 

посочените хипотези не води неизменно до неточно измерване на количествата 

природен газ от СТИ.  

Аргументите на дружеството са аналогични на посочените по-горе.  

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.4. от настоящия 

доклад.  

 

7. В т. II. 19. от приетия от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 27, ал. 1, б. „б“ от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос.  

Дружеството счита, че хипотезата на чл. 27, ал. 1, (б) следва да остане, тъй като не 

се покрива от хипотезите на чл. 26. 

Предложението се приема, но текстът следва да се редактира по отношение на 

предвидените критерии за възстановяване на газоподаването на клиента и да придобие 

следната редакция: „След извършена проверка се установи, че е налице увреждане на 

средството за търговско измерване, което е довело до неизмерване, неправилно и/или 

неточно измерване на консумирания природен газ или са повредени и/или унищожени 

пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен 

орган или упълномощено лице на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай 

подаването на природния газ се възстановява след отстраняване на констатираното 

нарушение“. Дружеството начислява на клиента разходите по възстановяване на 

газоподаването при доказана вина на клиента. 

 

III. След анализ на коригираните проекти на „Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, 

община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“, 

представени в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г., Комисията установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 

от 18.04.2018 г. проект на Правила за работа с потребители, съгласно предложените 

задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-89 от 03.02.2022 г., приет с решение по 

т. 4 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 
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Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Димитров. Докладът е аналогичен на този от предходната точка на 

дневния ред и е за същото дружество, но е за друга лицензирана територия - на община 

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в и чл. 38д от 

Закона за енергетиката и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и 

водно регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде на „Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания по чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

съгласно мотивите на настоящия доклад. 

3. Да определи на „Ситигаз България“ ЕАД срок за изпълнение на 

задължителните указания по т. 2. 

4. Да задължи „Ситигаз България“ ЕАД в срока по т. 3 да коригира 

представените с писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. проекти на „Общи условия 

на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община 

Тутракан, община Дулово и община Главиница“ и „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД 

за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан,община 

Дулово и община Главиница“ и да представи в Комисията за енергийно и водно 

регулиране коригирани проекти на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на 

община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община 

Главиница“ и „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на 

община Силистра, община Алфатар, община Тутракан,община Дулово и община 

Главиница“, с оглед продължаване на административното производство по 

подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. 

М. Димитров каза, че прави предложение към Комисията: по т. 3 от проекта на 

решение да определи срок за изпълнение на дадените задължителни указания до 

13.04.2022 г. 

А. Йорданов каза, че иска да направи коментар, който е свързан и с предходния 

доклад. Трябва да се огледа процедурата. Малко е лишено от смисъл да се подлага на 

открито заседание проект за задължителни указания. Какво се прави с оглед на 

административния процес? Комисията пита заявителя дали да му даде тези 

задължителни указания, или не. Това трябва да има по-служебен характер. 

Процедурите и разпоредбите в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(които касаят конкретно приемането на Общи условия) трябва да бъдат прегледани в 

контекста на задължителните указания. Абсурдно е заявителят да бъде питан дали да 

му се дадат такива задължителни указания. Какво друго становище да изрази той по 

този въпрос? 

Р. Тоткова обърна внимание, че става въпрос за община Главиница, а не за 

Главница. Тази редакция е направена на предходното заседание, но сега отново има 

нужда от корекция в проекта на решение.  

М. Димитров каза, че от името на работната група се извинява за допуснатата 

грешка.  

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

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д от 

Закона за енергетиката и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 
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на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-259 от 25.03.2022 г. относно заявление на 

„Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за територията на община Силистра, община Алфатар, 

община Тутракан, община Дулово и община Главиница. 

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община 

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“: 

1.1. Чл. 17 да придобие следната редакция: ,, Чл.17. (1) Клиентът е длъжен 

да заплаща на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД количествата природен газ, които потребява 

през съответния отчетен период, както следва: 

(2) За битови клиенти - до 10 дни от датата на издаване на фактурата; 

(3) За небитови клиенти: 

1. Авансови плащания – определени на база минималното количество 

природен газ, което небитов клиент ще потребява през съответния месец, договорено 

по спецификация, изготвена съгласно чл. 4, ал. 7, 8 и 9 от настоящите Общи условия, и 

цената на природния газ за същия месец, завишена с ДДС, които се заплащат в срок от 

10 дни след издаване на фактурите. 

2. Окончателно плащане- за разликите в измерените към края на всеки 

отчетен период количества природен газ и заплатените авансови количества. 

а) до 10 дни след издаване на фактурата- за сумата на дебитното известие 

или фактурата, ако не са извършени авансови плащания; 

б) със сумата на данъчно кредитното известие се намалява сумата на 

предстоящото авансово плащане, ако в преводното нареждане не е посочен номер на 

фактура. При наличие на стари задължения на небитов клиент се извършва първо 

прихващане за погасяването им по реда на чл. 76 от Закона за задълженията и 

договорите, след което остатъкът се използва за намаляване на предстоящото авансово 

плащане. 

3. Небитов клиент извършва авансовите плащания въз основа на фактури, 

предадени му от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД в 3 (три) дневен срок преди датата на 

плащане. Неполучаването на фактурите от небитов клиент не го освобождава от 

задължението да извърши плащанията на дължимите суми в сроковете по предходните 

точки на ал. 3 от настоящия чл. 18. 

(4) Плащанията се извършват по посочени банкови сметки на СИТИГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(5) За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите 

сметки на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(6) Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на 

плащането се приема следващият го работен ден.“; 

 1.2. Чл. 21 да се редактира съгласно указанията в т. I.4. от настоящото решение. 

2. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за пренос на 
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природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово 

и община Главиница“: 

2.1. Чл. в Раздел VIІ, Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов 

член, със следното съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 

(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 

начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“;  

2.2. Чл. 15 да придобие следната редакция: „Чл. 15 (1) Отчитането на 

консумираното - доставено и прието - количество природен газ се извършва от 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД на отчетни периоди и по определен от него график. 

(2) Отчетните периоди съвпадат с календарните месеци.“; 

2.3. Чл. 22 да се редактира съгласно указанията в т. II.6. от настоящото решение; 

2.4. Чл. 27, ал. 1, б. „б“ да придобие следната редакция: „След извършена 

проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско измерване, 

което е довело до неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на консумирания 

природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от оторизиран държавен орган или упълномощено лице на 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай подаването на природния газ се 

възстановява след отстраняване на констатираното нарушение“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който 

дружеството следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в 

Комисията за енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД 

за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община 

Дулово и община Главиница“ и проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово 

и община Главиница“. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа административната преписка, 

образувана по подадено от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-6 

от 18.04.2018 г. от „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи 

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

„Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“; проект 

на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 
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газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената 

територия на община Габрово“ и проект на Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово, както и 

становището на дружеството, подадено след откритото заседание, проведено на 

24.02.2022 г., Комисията установи следното: 

 

Със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е 

внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване 

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

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“ (проекти на ОУ) и проект на Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово (проект на 

Правила). Със Заповед № З-Е-123 от 25.07.2017 г., изменена със Заповед № З-Е-19 от 

21.01.2022 г. на председателя на Комисията е назначена работна група за разглеждане 

на представените проекти на ОУ и проект на Правила.  

В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 126, ал. 1 от НЛДЕ е регламентирано правомощието 

на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредбата № 3 публично известните общи 

условия (ОУ) се изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на 

газоразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от 

Наредбата № 3 общите условия следва задължителното 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; условия за качеството на снабдяването; 

информацията, която се предоставя от енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 

от Наредба № 3; условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с природен 

газ; реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за 

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; 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 
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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.  

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 крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряването от КЕВР, 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 

ползвателят на газоразпределителната 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. 

По силата на чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 при разглеждане на проектите на ОУ и 

на Правила за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги КЕВР може да дава 

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 

привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност.  

В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила за работа с клиенти 

следва да се вземе предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. 

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

да одобрява общите условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията 

за защита на потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи 

и държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако 

КЗП одобри, предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат 

неравноправни клаузи. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредбата № 3 към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“; 

- проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“; 

- проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособената територия на община Габрово“; 

- удостоверение за актуално състояние на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Контролен списък (изготвен 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);  

- Протокол от заседание на съвета на директорите на „Ситигаз България“ ЕАД, 

проведено на 08.03.2018 г. в гр. София относно приемане на: Общи условия на 
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договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

- Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.02.2018 г. в гр. Габрово 

относно: Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител 

на „Ситигаз България“ ЕАД; Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и доказателства, че проектите са обявени 

съгласно изискванията на НЛДЕ (на 22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-

часа за насрочено публично обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана 

обява на интернет страницата на дружеството).  

- документи за внесени държавни такси. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Ситигаз България“ ЕАД 

със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 5 от 

Протокол № 51 от 18.02.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 24.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-6 

от 18.04.2018 г., в което участва г-н Александър Кожухаров – председател на Съвета на 

директорите на „Ситигаз България“ ЕАД. Той изложи устно своите коментари по 

констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., отразени по Протокол № 56 от 

24.02.2022 г. След проведеното открито заседание с писмо вх. № Е-15-35-8 от 

17.03.2022 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило писменото си становище относно 

дадените с доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г. указания за редакция на 

представените със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ и на 

Правила. 

 

I. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособената територия на община Габрово (ОУ за доставка), представен в КЕВР с 

писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

1. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. I.1., т. I.2., т. I.3., т. I.5., т. I.6., т. 

I.7., т. I.8., т. I.9., т. I.10., т. I.11., т. I.12., т. I.13., т. I.14., т. I.15., т. I.16., т. I.18., т. I.19., т. 

I.20., т. I.21., т. I.23., т. I.24., т. I.25., т. I.26., т. I.27., т. I.28., т. I.29., т. I.30., т. I.31., т. 

I.32., т. I.33. 

 

2. В т. I.4. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. 

доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 3, б. „к“ от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е дадено е 

указание текстът 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). 

Дружеството счита предложението за неоснователно. В тази връзка е посочило, че 

въпросите относно определянето на точката на присъединяване са уредени в чл. 26, а не 

в чл. 7 от Наредба № 4. Текстовете на чл. 26 от Наредбата правят разграничение между 

индивидуални клиенти и клиенти, намиращи се в сгради етажна собственост. На база 
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текстовете на Наредбата може да се направи заключението, че и в двата случая – 

индивидуални клиенти и такива, находящи се в сгради етажна собственост – границата 

на собственост е непосредствено след уреда за търговско мерене, т.е. предложеният от 

„Ситигаз България“ ЕАД текст за дефиниция на „място на доставка“ отговаря на 

разпоредбите на Наредба №4, отчитайки различните случаи на присъединяване. 

 Предложението на дружеството следва да се приеме, с оглед горепосочените 

мотиви. 

 

3. В т. I.17. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 18, ал. 2, т. 2 и т. 3 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка 

и е дадено указание да отпаднат от проекта с оглед нормата на чл. 38 от Правила за 

търговия с природен газ (ПТПГ). 

Дружеството е посочило, че различните варианти за фактуриране и плащане са 

въведени с оглед по-голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. 

Отчитането на потреблението практически се извършва всеки месец, а фактурирането 

на по-дълги периоди, когато това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за 

летните месеци или за клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат 

ниско потребление, съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите 

предпочитат плащане за по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на 

излишни разходи за банкови и парични преводи, като последните са вече значителни, с 

оглед на което е предложило текстът на чл. 18 от проекта на ОУ да остане непроменен. 

Предложението на дружеството не се приема. Следва да се има предвид, че 

цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени 

към съответните газоразпределителни мрежи, включват и ценовата компонента „цена 

на природния газ“, която съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 

регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) е цената, по която общественият 

доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на 

което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Същата се 

утвърждава от КЕВР ежемесечно и се прилага от първо число на месеца, за който е 

утвърдена. В тази връзка, чл. 17 следва да се редактира, предвид продължителността на 

отчетните периоди, а т. 3 на ал. 2 следва да се заличи.  

 

4. В т. I.22. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка 

и е дадено указание да се прецизират текстовете.. 

С писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. дружеството е представило следния 

нов текст: 

„Чл. 21. /1/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД преизчислява количеството доставен 

природен газ за периода от последното редовно отчитане на средството за търговско 

мерене до настоящия момент, в следните случаи: 

1. нарушения в целостта и/или функционалността на средствата за търговско 

измерване, установени при проверка на място и отразени в протокол; 

2. установена с протокол липса на пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или оправомощеното 

лице за технически надзор; 

3. установено с протокол наличие на неоригинална пломба или знак или 

въздействие върху пломба или знак, поставени от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД и/или 

оправомощеното лице за технически надзор; 

4. установени с протокол от метрологична експертиза, съставен по реда на 

Закона за измерванията, отклонения извън допустимите граници на метрологични и 

технически характеристики на средствата за търговски измерване, довело до 
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неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на доставения природен газ; 

5. доставените количества природен газ не се измерват или отчитат изцяло или 

частично от средствата за търговски измерване. 

/2/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД изчислява и коригира количеството доставен 

природен газ, съответно дължимите суми в случаите по чл. 22, ал. 1 както следва: 

1. в случаите на чл. 22, ал.1, т. 4, когато в протокола от метрологичната 

експертиза е указан процент на отклонение, изчислението се извършва с разликата 

между установеното отклонение и допустимото отклонение на измерване на 

разходомера при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост за 

периода от последното отчитане до датата на подмяна на разходомера за извършване на 

експертизата;; 

2. при липса на протокол от метрологична експертиза или невъзможност за 

съставяне на такъв, изчислението се извършва на база на същия отчетен период на 

предходната година, а при първа година на потребление – на база средно денонощно 

потребление, изчислено за периода от последното отчитане до датата на констатацията 

при отчитане на инсталираната мощност и часовата използваемост. 

/3/. Корекциите по ал. 2 се извършват за период от последното редовно отчитане 

на средството за търговско мерене до дата на констатиране на грешката в измерването 

или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешно 

измерване или неизмерване.. 

/4/. СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД уведомява клиента за дължимите суми, които 

следва да плати.“ 

Дружеството счита, че предложената от него редакция е близка до 

действителността. Изразява съгласието си, че липсата на пломба не води обезателно до 

неточно измерване, но сочи, че практиката от различни градове показва, че най-често в 

рамките на 3 до 5 число на месеца някои клиенти демонтират разходомера, като на 

негово място монтират стар разходомер или заместваща тръба, които се демонтират в 

периода 25 – 28 число и се монтира оригиналния разходомер. Чрез премахване на 

пломбите се извършват и други байпасирания. В момента дружеството е въвело около 

90 % разходомери термален тип, фабрично капсуловани, които изпращат сигнал за 

дневен разход. При тях манипулация е възможна само чрез байпасиране. Чрез 

предвидените текстове дружеството се защитава от така описаните случаи, като счита, 

че ОУ следва да защитават клиентите, но в същото време следва да бъдат балансирани с 

оглед предотвратяване на явни злоупотреби (които въпреки това са трудно доказуеми). 

Тези злоупотреби, освен че лишават дружеството от възможността да събира реалните 

задължения за потребен природен газ, са изключително опасни и поставят в риск 

целостта и функционирането на мрежата и водят до висок риск от аварии, вкл. 

експлозии и човешки жертви. Предложените текстове са минималната „застраховка“ на 

дружеството при такива посегателства върху целостта на мрежата. 

Така предложен текстът не се приема. Мотивите на дружеството за приемане на 

такъв текст са основателни, отчитайки необходимостта от защита на интересите на 

„Ситигаз България“ ЕАД в случаите на извършени манипулации на СТИ от 

недобросъвестни клиенти, целящи неизмерване на количествата доставен природен газ.  

Въпреки горното, дружеството следва да предвиди допълнителни критерии, чрез 

които по безпротиворечив начин да се установява неправилното или неточно измерване 

на количествата доставен природен газ. Наличието на посочените от „Ситигаз 

България“ ЕАД хипотези, а именно – нарушения в целостта/функционалността на СТИ, 

липса на пломба или друг контролен знак, както и наличието на неоригинална пломба, 

не винаги ще доведе до неправилно отчитане. Така предложен текстът създава 

възможност за неправомерно начисляване на количества в ущърб на клиента. В тази 

връзка, разпоредбата следва да се редактира, като се предвидят допълнителните 

критерии.  
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5. В т. I.34. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 44 от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за доставка и е указано да се 

измени по следния начин: „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; 

(2) 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. 

(3) Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за 

КЛИЕНТА, различни от договорените“.  

Дружеството не е съгласно с предложението договорът да може да бъде 

прекратен „по разпореждане на компетентен орган“, без да са посочени мотиви. 

 Предложението на дружеството се приема. Компетентните органи нямат 

правомощия да засягат договорната свобода на страните. В тази връзка, при 

инсталация, която не съответства на техническите изисквания, компетентният за това 

орган спира експлоатацията на конкретното съоръжение, а не дава указания за 

прекратяване на договора за доставка на природен газ. 

 

6. В т. I.35. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е да се предвиди текст относно начина и реда за 

извършване на метрологична експертиза на СТИ, съгласно чл. 38ж от ЗЕ. 

Дружеството счита, че възможността за искане на метрологична експертиза е 

предвидена в Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа – чл. 19. и не е необходимо дублирането на правилата, 

защото разходомерите са собственост на дружеството в качеството му на оператор на 

разпределителната мрежа. 

Предложението на дружеството се приема. Съгласно чл. 195, ал. 2 от ЗЕ 

средствата за търговско измерване са собственост на операторите на 

газоразпределителни мрежи, поради което материята подлежи на уреждане в Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи. 

 

II. След анализ на коригирания проект на Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД за обособената територия на община Габрово (ОУ за пренос), представен в 

КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. Комисията установи следното: 

 

1. След проведеното на 24.02.2022 г. открито заседание за разглеждане на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проекти на ОУ, „Ситигаз 

България“ ЕАД е коригирало отделни текстове от този проект съгласно съответните 

части от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. доклад с 

вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., а именно с частите по: т. II.1., т. II.2., т. II.3., т. II.4., т. II.6., 

т. II.7., т. II.8., т. II.12., т. II.17., т. II.18., т. II.20., т. II.21., т. II.22., т. II.23., т. II.24. 

 

2. В т. II.5. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 4 от представения със заявление 

с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос като на дружеството е дадено 

указание той да се съобрази с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 4. Следва да се 
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уточнят видовете писмени искания, които подава клиента, с оглед възможността от 

дублиране на изисканите документи, предвид факта, че „Ситигаз България“ ЕАД 

притежава лицензии както за дейността „снабдяване“, така и за дейността 

„разпределение на природен газ“ и дружеството снабдява клиентите с природен газ, 

присъединени към газоразпределителната мрежа. В тази връзка е необходимо да се 

разграничат двете лицензионни дейности, поради възможността определени клиенти да 

ползват само услугата „разпределение на природен газ“, с цел доставка на природен газ 

до клиенти. 

Дружеството е предвидило препратка към съответните разпоредби на Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Аргументите на дружеството се приемат.  

 

3. В т. II.9. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 

г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 9, ал. 10 от представения със 

заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, като на 

дружеството е дадено указание чл. 9, ал. 10 да се премести в чл. 8 като се измени с 

оглед задълженията на дружеството по отношение на представяне на информация на 

клиентите, предвидени в Глава трета „Регулиране на дейностите в енергетиката“, 

Раздел VI „Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги“ от ЗЕ. Да се 

извърши разграничение между информацията, представяна във фактурите, и 

информацията, която се предоставя по искане на клиента. 

Дружеството е преместило текстовете, като е предвидило препратка към Общи 

условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител, за да се избегне 

дублиране. 

Приемат се аргументите на дружеството. 

 

4. В т. II.10. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е дадено указание в Раздел VIІ, 

Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов чл. 14 със следното 

съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 

(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 

начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“  

Дружеството счита предложението за създаването на такъв нов текст за излишно, 

доколкото въпросът вече е уреден в чл. 16 – чл. 21. 

Предложението на дружеството не се приема. Посочените от дружеството 

разпоредби уреждат въпросите, касаещи СТИ, а не правото на клиента да поиска 

проверка на качеството на природния газ. Предложението е с цел по-добра защита на 

правата на клиентите по отношение качеството на доставяния природен газ, което 

трябва да отговаря на показателите и минималните гарантирани норми за качеството 
на природния газ, съгласно приетите от комисията „Показатели за качеството на 

газоснабдяването“. Съгласно чл. 1.4 от тези показатели „разпределителното 
предприятие снабдява потребителите при публично обявени показатели за качеството 
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и състава на природния газ.“ 
 

5. В т. II.11. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 15, ал. 2 от проекта 

на ОУ за пренос, като на дружеството е дадено указание в чл. 15, ал. 2 да се измени с 

оглед нормата на чл. 38 от Правила за търговия с природен газ (ПТПГ). 

Дружеството предлага различните варианти за фактуриране и плащане с оглед по-

голяма гъвкавост и предоставяне на избор на клиентите. Отчитането на потреблението 

практически се извършва всеки месец, а фактурирането на по-дълги периоди, когато 

това е поискано от клиента. Това е особено релевантно за летните месеци или за 

клиенти, което не ползват природен газ за отопление и имат ниско потребление, 

съответно малки дължими суми. В такива случаи клиентите предпочитат плащане за 

по-дълъг период с оглед улеснена логистика и избягване на излишни разходи за 

банкови и парични преводи, като последните са вече значителни. 

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.3. от настоящия 

доклад. 

 

6. В т. II.13. и следващите от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 

51 от 18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 22 от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос, 

като на дружеството е дадено указание същият да се прецизира, тъй като наличието на 

посочените хипотези не води неизменно до неточно измерване на количествата 

природен газ от СТИ.  

Аргументите на дружеството са аналогични на посочените по-горе.  

Предложението не се приема с мотивите, посочени в т. I.4. от настоящия 

доклад.  

 

7. В т. II. 19. от приетия от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 

18.02.2022 г. доклад с вх. Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., е разгледан чл. 27, ал. 1, б. „б“ от 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на ОУ за пренос.  

Дружеството счита, че хипотезата на чл. 27, ал. 1, (б) следва да остане, тъй като не 

се покрива от хипотезите на чл. 26. 

Предложението се приема, но текстът следва да се редактира по отношение на 

предвидените критерии за възстановяване на газоподаването на клиента и да придобие 

следната редакция: „След извършена проверка се установи, че е налице увреждане на 

средството за търговско измерване, което е довело до неизмерване, неправилно и/или 

неточно измерване на консумирания природен газ или са повредени и/или унищожени 

пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от оторизиран държавен 

орган или упълномощено лице на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай 

подаването на природния газ се възстановява след отстраняване на констатираното 

нарушение“. Дружеството начислява на клиента разходите по възстановяване на 

газоподаването при доказана вина на клиента. 

III. След анализ на коригираните проекти на „Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община 

Габрово“, представени в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г, Комисията 

установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. 

№ Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект на Правила за работа с потребители, съгласно 

предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., приет 

с решение по т. 5 от Протокол № 51 от 18.02.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва М. Димитров. Проектът на Общи условия отново е на „Ситигаз 

България“ ЕАД, но в случая за лицензираната територия на община Габрово. Предвид 
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гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в и чл. 38д от Закона за 

енергетиката и чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно 

регулиране да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде на „Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания по чл. 129, ал. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

съгласно мотивите на настоящия доклад. 

3. Да определи на „Ситигаз България“ ЕАД срок за изпълнение на 

задължителните указания по т. 2. 

4. Да задължи „Ситигаз България“ ЕАД в срока по т. 3 да коригира 

представените с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. проекти на „Общи условия 

на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и да представи в 

Комисията за енергийно и водно регулиране коригирани проекти на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ 

ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и „Общи условия на договорите 

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД за обособената територия на община Габрово“, с оглед продължаване на 

административното производство по подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД 

заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. 

М. Димитров каза, че прави предложение към Комисията по т. 3 от проекта на 

решение да определи срок за изпълнение на дадените задължителни указания до 

13.04.2022 г. 

А. Йорданов каза, че иска да отбележи за протокола, че има газоразпределителни 

и газоснабдителни дружества, които са с повече от една лицензия за съответни 

територии. Вече е коментирано, че в Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката има разпоредба, която гласи, че Общите условия са приложение към 

лицензията и това предполага провеждането на различни административни производства 

по одобряване на Общите условия за всяка отделна лицензионна територия. Самото 

допускане, че може да има различни Общи условия за различните лицензионни 

територии на едно и също дружество е неприемливо и то би следвало да предоставя 

еднакви Общи условия на всички лицензионни територии. На работната група е 

възложено да проучи какво изменение в НЛДЕ се налага, така че независимо от броя на 

лицензионните територии на дадено дружество да се приемат единни Общи условия и 

единни Правила за работа с клиенти. Недопустимо е да се счита, че на една територия 

дружеството може да третира клиентите по начин, който е различен от този за клиентите 

от други територии.  

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

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д от 

Закона за енергетиката и чл. 129, 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: 

  

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-260 от 25.03.2022 г. относно заявление на 

„Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 
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доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за община Габрово. 

1. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия 

на община Габрово“: 

1.1. Чл. 17 да придобие следната редакция: ,, Чл.17. (1) Клиентът е длъжен да 

заплаща на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД количествата природен газ, които потребява 

през съответния отчетен период, както следва: 

(2) За битови клиенти - до 10 дни от датата на издаване на фактурата; 

(3) За небитови клиенти: 

1. Авансови плащания – определени на база минималното количество природен 

газ, което небитов клиент ще потребява през съответния месец, договорено по 

спецификация, изготвена съгласно чл. 4, ал. 7, 8 и 9 от настоящите Общи условия, и 

цената на природния газ за същия месец, завишена с ДДС, които се заплащат в срок от 

10 дни след издаване на фактурите. 

2. Окончателно плащане- за разликите в измерените към края на всеки отчетен 

период количества природен газ и заплатените авансови количества. 

а) до 10 дни след издаване на фактурата- за сумата на дебитното известие или 

фактурата, ако не са извършени авансови плащания; 

б) със сумата на данъчно кредитното известие се намалява сумата на 

предстоящото авансово плащане, ако в преводното нареждане не е посочен номер на 

фактура. При наличие на стари задължения на небитов клиент се извършва първо 

прихващане за погасяването им по реда на чл. 76 от Закона за задълженията и 

договорите, след което остатъкът се използва за намаляване на предстоящото авансово 

плащане. 

3. Небитов клиент извършва авансовите плащания въз основа на фактури, 

предадени му от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД в 3 (три) дневен срок преди датата на 

плащане. Неполучаването на фактурите от небитов клиент не го освобождава от 

задължението да извърши плащанията на дължимите суми в сроковете по предходните 

точки на ал. 3 от настоящия чл. 18. 

(4) Плащанията се извършват по посочени банкови сметки на СИТИГАЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(5) За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите сметки 

на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. 

(6) Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на плащането 

се приема следващият го работен ден.“; 

1.2. Чл. 21 да се редактира съгласно указанията в т. I.4. от настоящото решение. 

   

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със 

следните разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. от 

„Ситигаз България“ ЕАД проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

обособената територия на община Габрово“: 

2.1. Чл. в Раздел VIІ, Условия за качество на газоснабдяването да се създаде нов 

член, със следното съдържание: 

„Чл. ...(1) При получаване на писмено искане от клиента за проверка на 

качеството на природен газ, дружеството е длъжно да започне проверката в срок до 3 

(три) работни дни.  

(2) Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по 
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начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. 

дружеството предоставя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, 

разходите за проверката са за сметка на клиента. 

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, дружеството 

предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което 

писмено уведомява клиента, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията.“;  

2.2. Чл. 15 да придобие следната редакция: „Чл. 15 (1) Отчитането на 

консумираното - доставено и прието - количество природен газ се извършва от 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД на отчетни периоди и по определен от него график. 

(2) Отчетните периоди съвпадат с календарните месеци.“; 

2.3. Чл. 22 да се редактира съгласно указанията в т. II.6. от настоящото решение; 

2.4. Чл. 27, ал. 1, б. „б“ да придобие следната редакция: „След извършена 

проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско измерване, 

което е довело до неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на консумирания 

природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно 

приспособление, поставени от оторизиран държавен орган или упълномощено лице на 

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД. В този случай подаването на природния газ се 

възстановява след отстраняване на констатираното нарушение“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който 

дружеството следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в 

Комисията за енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД 

за обособената територия на община Габрово“ и проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“. 

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (С. Тодоров - за, Александър Йорданов - за, 

Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два 

гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж 

в енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-257 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Комекес” АД 

за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и проект на „Правила за работа 

с потребителите“ за територията на община Самоков. 

 2. Да изпрати представените от „Комекес” АД с писмо вх. № E-15-29-4 от 17.03.2022 г. 

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

„Комекес” АД“, „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител 

на „Комекес” АД“ и „Правила за работа с потребителите на природен газ“ в Комисията за 

защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

 

По т.2. както следва: 

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-258 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 
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България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за 

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, 

Твърдица и Брацигово. 

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със следните 

разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-7 от 17.03.2022 г. от „Ситигаз България“ 

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

на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който дружеството 

следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в Комисията за 

енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия 

с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини 

Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“. 

 

По т.3. както следва: 

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-259 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за 

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и 

община Главиница. 

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със следните 

разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-9 от 17.03.2022 г. от „Ситигаз България“ 

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

на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община 

Тутракан, община Дулово и община Главиница“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който дружеството 

следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в Комисията за 

енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община 

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“ и проект 

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

„Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община 

Тутракан, община Дулово и община Главиница“. 

 

По т.4. както следва: 

I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-260 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ 

ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за община 

Габрово. 

II. Дава задължителни указания на „Ситигаз България” ЕАД във връзка със следните 

разпоредби от представения с писмо с вх. № Е-15-35-8 от 17.03.2022 г. от „Ситигаз България“ 

ЕАД проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община 

Габрово“. 

III. Определя на „Ситигаз България“ ЕАД срок до 13.04.2022 г., в който дружеството 

следва да изпълни задължителните указания по т. 1 и т. 2 и да представи в Комисията за 

енергийно и водно регулиране коригирани проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 
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община Габрово“ и проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община 

Габрово“. 

 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-257 от 25.03.2022 г. относно заявление на „Комекес” АД за 

одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и проект на „Правила за работа 

с потребителите“ за територията на община Самоков. 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-258 от 25.03.2022 г. и Решение на КЕВР № ОУ-7 от 30.03.2022 г. 

относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.  

 3. Доклад с вх. № Е-Дк-259 от 25.03.2022 г. и Решение на КЕВР № ОУ-8 от 30.03.2022 

г.относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за територията на община Силистра, община Алфатар, община 

Тутракан, община Дулово и община Главница. 

 4. Доклад с вх. № Е-Дк-260 от 25.03.2022 г. и Решение на КЕВР № ОУ-9 от 30.03.2022 г. 

относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на 

договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, 

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

мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД“ за община Габрово. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

 
 

Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


