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Днес, 13.01.2022 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

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

  

 На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща 

администрация“, А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  Р. Тахир – 

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

на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – 

началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и 

топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-118 от 20.10.2021 г. от 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант 

чрез промяна на правната форма. 

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

Ненова; Снежана Станкова; Александра Димитрова,  

Любослава Джоргова; Емилия Тренева, Рада Башлиева 

 

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 г. от 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

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

на енергийни услуги. 

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

Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-8 от 10.01.2022 г. относно извънредна проверка на „ЧЕЗ 
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Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-

135/08.06.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Работна група: Тонко Тонков, Петър Друмев,  

Даниела Митрова, Мария Ценкова, Юлиан Стоянов. 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 

от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект. 

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

Юлиана Ангелова; Диана Николкова;  

Радослав Наков; Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

5. Проект на решение относно издаване на лицензия за производство на 

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

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

Юлиана Ангелова; Петя Георгиева; Радослав Наков;  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

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

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

балансираща група“ на „Сонел 888“ ЕООД. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

7. Проект на решение относно продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 

27.02.2012 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Вера Михайлова,  

Радостина Методиева, Рада Башлиева  

 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

12 от 05.03.2021 г. на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева  

 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

135 от 16.11.2021 г., подадено от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. за 

продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Вера Михайлова,  

Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

104 от 29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  за издаване на лицензия 
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за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева  

 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

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

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

стандартна балансираща група“. 

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

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Вера Михайлова,  

Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

12. Доклад с вх. № В-Дк-1 от 10.01.2022 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

13. Доклад с вх. № В-Дк-2 от 10.01.2022 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Теодора Бельова 
 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1343 от 22.12.2021 г. 

във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-118 от 20.10.2021 г. от „ТЕЦЕКО“ 

ЕООД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез 

промяна на правната форма, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 06.01.2022 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-118 от 20.10.2021 г. от „ТЕЦЕКО“ ЕООД на основание чл. 

52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 87 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) с искане за издаване на разрешение 

за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма.  

Със Заповед № З-Е-277 от 27.10.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-118 от 

08.11.2021 г. от „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: бизнес план в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 2, т. 3 

във връзка с чл. 87, ал. 4, т. 3 от НЛДЕ; годишни финансови отчети на заявителя за 

последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на 

заявителя подлежи на независим финансов одит на основание чл. 11, ал. 2, т. 4 във 

връзка с чл. 87, ал. 4, т. 3 от НЛДЕ; данни за източниците за финансиране на дейността 

и доказателства за наличието на тези източници на основание чл. 11, ал. 2, т. 5 във 
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връзка с чл. 87, ал. 4, т. 3 от НЛДЕ; данни за управленската и организационната 

структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на 

заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване 

на дейността, подлежаща на лицензиране в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 2, 

т. 9 във връзка с чл. 87, ал. 4, т. 3 от НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-118 от 16.11.2021 

г. заявителят е представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад 

с вх. № E-Дк-1343 от 22.12.2021 г., приет с решение по Протокол № 304 от 30.12.2021 

г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.01.2022 г. е 

проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на 

дружеството, който е заявил, че няма коментари и възражения по него. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
 

 „ТЕЦЕКО“ ЕООД е титуляр на Лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за 

осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-394-12 от 

26.09.2012 г. за осъществяване дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ на територията на община Свищов, за срок от 35 години. С Решение № И1-

Л-394 от 29.07.2015 г. същите са изменени и допълнени, чрез присъединяване на 

територията на община Белене към територията на издадените лицензии. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-118 от 20.10.2021 г. „ТЕЦЕКО“ ЕООД е поискало 

издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната 

форма – от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно 

дружество. Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ и чл. 87 от НЛДЕ Комисията разрешава 

преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще 

извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за 

издаване на лицензия за дейността. За да разреши исканото преобразуване чрез 

промяна на правната форма КЕВР извършва преценка дали след преобразуването 

дружеството ще отговаря на условията за издаване на лицензия и/или изменение на 

лицензията за дейността, включително дали ще притежава вещни права върху 

енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват лицензионните дейности, 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с 

природен газ“. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ преобразуването на лицензиант от една 

правна форма в друга не се счита за изменение на лицензията. 

Подаденото от „ТЕЦЕКО“ ЕООД заявление за разрешаване на преобразуване чрез 

промяна на правната форма съдържа изискуемите документи съгласно изискванията на 

чл. 87 от НЛДЕ, поради което същото е допустимо за разглеждане. 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104575711, със седалище и 

адрес на управление: област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, 

ж.к. „Надежда“ 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, с предмет на дейност: производство и търговия с 

електроенергия и топлоенергия (след лиценз); финансиране, инвестиционно 

проектиране и изграждане на енергийни съоръжения и обекти; консултантска дейност в 

областта на енергетиката и енергийната ефективност, както и всяка друга незабранена 

от закона дейност. Регистрираният капитал на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е в размер на 100 000 

(сто хиляди) лева. Целият размер на капитала на дружеството е записан и изцяло внесен 

от едноличния собственик на капитала – Албена Цветанова Бадева. „ТЕЦЕКО“ ЕООД 
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се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.  

Видно от представените декларации по чл. 11, ал. 2 от НЛДЕ членовете на 

управителния орган на „ТЕЦЕКО“ ЕАД не са лишени от правото да упражняват 

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

собствеността или против стопанството. Представени са декларации, че 

преобразуващото се дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено 

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

„разпределение с природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, нито 

му е отказвано издаване на лицензии за тези дейности. В допълнение е представено 

копие от Удостоверение с изх. № 20210930094225 от 30.09.2021 г. от Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията за липса на текущо производство по 

ликвидация и по несъстоятелност. 

В съответствие с чл. 264г от Търговския закон (ТЗ) е представено копие на 

Решение от 04.10.2021 г. на едноличния собственик на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД – 

Албена Цветанова Бадева, за преобразуване на дружеството чрез промяна на правната 

форма по смисъла на чл. 264, ал. 1 от ТЗ, а именно – от еднолично дружество с 

ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество. Съгласно приложения 

проект на Устав на дружеството, заявителят ще има следните 

правноиндивидуализиращи белези: фирма: „ТЕЦЕКО“ ЕАД; седалище и адрес на 

управление: Р България, област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, п.к. 

5250, ж.к. „Надежда“ 1, вх. „В“, ет. 1, ап. 32; предмет на дейност: производство и 

търговия с електроенергия и топлоенергия (след лиценз); финансиране, инвестиционно 

проектиране и изграждане на енергийни съоръжения и обекти; консултантска дейност в 

областта на енергетиката и енергийната ефективност, както и всяка друга незабранена 

от закона дейност. Капиталът на дружеството ще бъде в размер на 100 000 (сто хиляди) 

лева, разпределен в 10 000 (десет хиляди) обикновени поименни акции с номинална 

стойност 10 (десет) лева всяка. Акциите са с право на един глас, дивидент и 

ликвидационен дял. Едноличен собственик на капитала ще е Албена Цветанова Бадева, 

видно от приложен списък по чл. 264ж, ал. 2, т. 5 от ТЗ. Дружеството ще бъде с 

едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Деян 

Евдокиев, Албена Бадева и Диана Ефтимова. В тази връзка е представено и копие от 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦЕКО“ ЕАД от 04.10.2021 г., 

от който е видно, че Деян Евдокиев е избран за председател на Съвета на директорите, 

а Албена Бадева – за изпълнителен директор, на когото се възлага управлението и 

представителството на дружеството. 

Съгласно разпоредбата на чл. 264н от ТЗ, когато се извършва промяна на правната 

форма на еднолично търговско дружество, план за преобразуване не се съставя и няма 

задължение за предоставяне на информация. В този случай назначеният проверител 

извършва само проверка на капитала по чл. 264д от ТЗ за спазване на изискването, 
когато новоучреденото дружество е капиталово, размерът на капитала му не може да 

бъде по-голям от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. 

В тази връзка с Решение от 04.10.2021 г. на едноличния собственик на капитала на 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД, по т. II и на основание чл. 264н от ТЗ е назначен проверител на 

капитала при преобразуването – регистриран одитор и дипломиран експерт-

счетоводител. 

С оглед изложеното заявителят е представил копие на Доклад на независимия 

одитор по чл. 262ф от ТЗ за проверка по чл. 261, ал. 1 във връзка с чл. 264 от ТЗ 

(Доклад). От представения Доклад е видно, че проверката е извършена в съответствие с 
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изискванията на Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 

„Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова 

информация“. Обхватът на проверката включва оценка дали капиталът на приемащото 

дружество превишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се 

дружество, както и дали разпределението на акциите е разумно и адекватно. Съгласно 

чл. 262ф, ал. 2 от ТЗ чистата стойност на имуществото се установява като разлика 

между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването 

преминават към новоучредено или приемащо дружество. Използваната база за оценка е 

Метод на нетната балансова стойност на активите, който е уреден в Раздел III от 

Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на 

публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на 

преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. В Доклада се 

посочва, че методът се базира на следните показатели: нетна балансова стойност на 

активите на преобразуващото се предприятие – собствен капитал към датата на 

преобразуване; броят на дяловете, формиращ основния капитал на дружеството; реална 

справедлива стойност на един брой дял и съотношение на размяна, като отношение на 

изчислените реални стойности, полагащи се на един брой дял. В резултат на 

извършената проверка и събраните одиторски доказателства одиторът констатира, че 

размерът на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕАД не превишава чистата стойност на капитала 

на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, както и че разпределението на акциите на „ТЕЦЕКО“ ЕАД е 

разумно и адекватно. 

В резултат на преобразуването преобразуващото се дружество „ТЕЦЕКО“ ЕООД 

ще се прекрати без ликвидация, а имуществото му като съвкупност от права, 

задължения и фактически отношения ще премине към новоучреденото дружество 

„ТЕЦЕКО“ ЕАД при условията на универсално правоприемство без да настъпва 

промяна в техническите, финансовите и материалните ресурси на лицензианта. 

Основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се 

осъществява дейността „разпределение на природен газ” 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е изградило промишлен газопровод с дължина 365 м, с 

диаметър Ф 114 и Ф 89 мм с работно налягане 1 МРа. Газопроводът е разположен на 

площадката на „Свилоза“ АД. За газорегулаторната станция (площадка за 

декомпресиране) и газопровод за компресиран природен газ на дружеството e издаденo 

Разрешениe за ползване № СТ-05-1446 от 01.09.2015 г. от Дирекция за национален 

строителен надзор. До площадката за декомпресиране на природния газ - площадка 

„Свилоза“, в гр. Свищов, Западна индустриална зона, се доставя компресиран природен 

газ. 

Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „разпределение с природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ 

от краен снабдител“ 

На основание чл. 87, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ дружеството 

е представило схема на управленската и организационна структура, както и списък на 

персонала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД към 31.10.2021 г. Представени са автобиографии, 

копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията 

на членовете на управителните органи и персонала за извършване на дейността 

„разпределение с природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“. 

Видно от представената информация управителя на „ТЕЦЕКО“ ЕООД има 

дългогодишен професионален опит на ръководни позиции в различни търговски 
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дружества. В дейността на дружеството пряко ангажирани с дейностите „разпределение 

с природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са двама служители 

– инженер газоразпределителна мрежа и специалист доставки, газоразпределение. От 

представените документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в 

извършване на лицензионните дейности. 

Финансови възможности за осъществяване на дейността „разпределение с 

природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“  

От одитираните годишни финансови отчети на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е видно, че 

дружеството отчита печалби за периода 2018 – 2020 г., както следва: 93 хил. лв. за 2018 

г., 92 хил. лв. за 2019 г. и 30 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството 

намаляват от 4855 хил. лв. през 2018 г. на 2683 хил. лв. за 2020 г. Общите разходи на 

дружеството намаляват от 4752 хил. лв. за 2018 г. на 2649 хил. лв. за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 941 хил. лв. за 2018 г. на 

1077 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи се увеличават от 306 хил. лв. за 2018 г. на 

655 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи намаляват от 634 хил. лв. за 2018 г. на 421 хил. 

лв. за 2020 г. Записаният капитал е в размер на 100 хил. лв. и не се променя през 

годините от периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 198 хил. лв. 

за 2018 г. на 320 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от 200 хил. лв. за 

2018 г. на 388 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 543 хил. лв. за 2018 г. 

на 369 хил. лв. за 2020 г. 

От представените парични потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните 

постъпления са от основната дейност – от търговски контрагенти, а плащанията са за 

трудови възнаграждения, лихви, комисионни, дивиденти и други. При инвестиционната 

дейност на дружеството са отчетени плащания, свързани с дълготрайни активи. По 

отношение на финансовата дейност са отчетени плащания по предоставени заеми. В 

края на всяка една година за периода 2018 – 2020 г. паричните наличности са с 

положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се изменя от 0,65 за 2018 г. на 0,49 за 2020 г., което означава, че дружеството 

не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни 

активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,17 за 2018 г. на 1,14 за 2020 

г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване 

на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност се изменя от 

0,27 за 2018 г. на 0,42 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството е имало затруднения 

при покриване на задълженията си със собствени средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Заявителят посочва, че основен източник на финансиране на дейността на 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД са приходите от основната дейност на дружеството, а за целите на 

финансиране на инвестиционните си проекти дружеството е сключило договори за 

парични заеми: Договор за паричен заем от 23.06.2015 г., сключен със (…) за 

револвиращ заем в размер на до (…) лв., ведно с Анекс № 1 от 30.09.2015 г., Анекс № 2 

от 24.04.2017 г. и Анекс № 3 от 31.12.2020 г. и Договор за паричен заем от 24.06.2020 г., 

сключен със (…) за заем в размер до (…) лв., Анекс № 1 от 13.08.2021 г. 

 

Бизнес план 
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На основание чл. 87, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, заявителят 

е представил Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦЕКО“ ЕАД от 

04.10.2021 г., от който е видно, че Съветът на директорите на дружеството е взел 

решение да верифицира и приема за изпълнение Бизнес план и финансов модел за 

газификация на общините Свищов и Белене за регулаторен период 2018 – 2022 г. на 

„ТЕЦЕКО“ ЕООД, одобрен с Решение № БП-12 от 01.12.2017 г. на КЕВР. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ТЕЦЕКО“ ЕООД, след 

преобразуване чрез промяна на правната форма в „ТЕЦЕКО“ ЕАД, ще разполага с 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на 

природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на 

община Свищов и община Белене. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление са 

отразени в доклад от 22.12.2021 г., който е приет с решение по Протокол № 304 от 

30.12.2021 г., т. 8. На 06.01.2022 г. е проведено открито заседание. На откритото 

заседание е присъствал представител на дружеството, който е заявил, че няма 

коментари и възражения по доклада. Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, 

ал. 1 от Закона за енергетиката, във  връзка с чл. 87 и чл. 88 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

Разрешава преобразуването на „ТЕЦЕКО“ ЕООД чрез промяна на правната 

форма – от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно 

дружество. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката, 

във връзка с чл. 87 и чл. 88 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава преобразуването на „ТЕЦЕКО“ ЕООД чрез промяна на правната форма 

– от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно 

дружество. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1294 от 16.12.2021 г. 
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във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 г. от ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното 

на 06.01.2022 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, 

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

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-282 от 29.10.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 

01.11.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е изискано да представи годишен финансов 

отчет към 31.12.2020 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 08.11.2021 г. заявителят е 

представил изисканата информация. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 02.12.2021 г. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. С писма с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 08.12.2021 г. и от 14.12.2021 г. са представени копия от сключени 

договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД и Актуално състояние на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. 

към 07.12.2021 г.  

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад 

с вх. № E-Дк-1294 от 16.12.2021 г., приет с решение по Протокол № 298 от 22.12.2021 

г., т. 13. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.01.2022 г. е 

проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на 

дружеството, който е заявил, че е запознат с констатациите и изводите на доклада и 

няма забележки по него, като само по отношение на чл. 5, ал. 2 от проекта на Правила 

за работа с потребители на енергийни услуги посочва, че във връзка с клиентските 

центрове дружеството няма да осъществява снабдяване или търговия с природен газ на 

територията на Република България, а само трансгранична търговия. В този смисъл 

няма да разкрива никакви офиси или по някакъв друг начин да бъде представено в 

България с физически офис. В тази връзка и с оглед COVID ситуацията, моли в ал. 2 да 

се даде възможност дружеството да получава сигнали и съответно да комуникира с 

клиентите си през интернет.  

В чл. 38г от ЗЕ е предвидено, че енергийните предприятия, извършващи 

доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на 

информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно 

правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, 

присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да избира 

доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран 

доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ „доставка“ е продажбата, 

включително препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този смисъл, 

търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ 

на всеки клиент - битов или стопански, присъединен към газопреносна или 

разпределителна мрежа. С оглед изложеното Комисията счита, че търговците на 

природен газ следва да осигуряват центрове за предоставяне на информация на 
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потребителите и за работа с тях, които да съответстват на нуждите на техните клиенти. 

Такова е и изискването на чл. 38г от ЗЕ. По отношение на искането в чл. 5, ал. 2 да се 

даде възможност дружеството да получава сигнали и съответно да комуникира с 

клиентите си чрез интернет, такава възможност е предвидена в чл. 8, ал. 1 от 

Правилата. В чл. 5, ал. 3 е указано, че информация за каналите за комуникация и 

данните за контакт с ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет 

страницата на дружеството. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 

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

природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 

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

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси 

и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

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

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

чрез който ще се осъществява дейността не се прилага по отношение на дейността 

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

производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в 

ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за 

същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може да направи ново 

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

1. Видно от представеното удостоверение за актуално състояние № 910294 от 

07.12.2021 г., заявителят е акционерно дружество с пореден номер в Търговския 

регистър: J40/5447/2000, Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): 

ROONRC.J40/5447/2000, Единен регистрационен код: 13093222, вписано в Национална 

Служба на Търговския регистър на Р Румъния, със седалище и адрес на управление: гр. 

Букурещ, сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. има следния предмет на дейност: основна – търговия с 

газообразни горива по газоразпределителните мрежи; второстепенни – спомагателни 

дейности в горското стопанство; възпроизвеждане на записани носители; производство 

на електронни елементи (модули); производство на компютърна техника; производство 

на радио, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на битова 

електроника; производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; 

производство на оптични инструменти и фотографско оборудване; производство на 

офис техника, без компютърната; производство на други машини с общо 

предназначение, некласифицирани другаде; производство на медицински и 

зъболекарски инструменти и средства; ремонт на машини; ремонт на електронни и 

оптични уреди и апарати; ремонт на електрически съоръжения; монтаж на 

индустриални машини и оборудване; производство на електрическа енергия; 

разпределение на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; 

производство на газообразни горива; производство на пара и климатизиран въздух; 

събиране на неопасни отпадъци; разкомплектоване на отпадъци; рециклиране на 

сортирани отпадъци; строителство на жилищни и нежилищни сгради; строителство на 
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жилищни и нежилищни сгради; строителство на подземни и надземни релсови пътища; 

строителство на мостове и тунели; строителство на преносни разпределителни 

тръбопроводи; строителство на преносни и разпределителни електрически и 

далекосъобщителни мрежи; строителство на други съоръжения, некласифицирани 

другаде; изграждане на електрически инсталации; изграждане на водопроводни, 

канализационни, отоплителни и климатични инсталации; изграждане на други 

инсталации; полагане на облицовки и настилки; боядисване и стъклопоставяне; други 

довършителни строителни дейности; други специализирани строителни дейности, 

некласифицирани другаде; техническо обслужване и ремонт на автомобили; търговско 

посредничество с горива, руди, метали и химични продукти; търговско посредничество 

с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети; неспециализирано търговско 

посредничество с разнообразни стоки; търговия на едро с други машини и оборудване; 

търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти; търговия 

на едро с железария и арматурни изделия; неспециализирана търговия на едро; 

търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали в специализирани 

магазини; търговия на дребно с битови електроуреди, в специализирани магазини; 

търговия на дребно чрез поръчки през къщи за доставки или Интернет; търговия на 

дребно извън търговски обекти като магазини, щандове, кьоскове и пазари; друг 

пътнически сухопътен транспорт, некласифицирани другаде; товарен автомобилен 

транспорт; услуги по преместване; складиране; спомагателни дейности в сухопътния 

транспорт ; ръчни операции; туристическо и друго краткосрочно настаняване;  други 

места за настаняване; издаване на книги; издаване на указатели, справочници и адресни 

списъци и подобни; издаване на вестници; издаване на списания и други периодични 

издания; друга издателска дейност; издаване на компютърни игри; издаване на други 

програмни продукти; звукозаписване и издаване на музика; създаване и излъчване на 

радиопрограми; създаване и излъчване на телевизионни програми; далекосъобщителна 

дейност чрез фиксирани мрежи; далекосъобщителна дейност по безжичен път (без 

спътникова); спътникова далекосъобщителна дейност; други далекосъобщителни 

дейности; компютърно програмиране по поръчка (софтуер, ориентиран към клиента); 

консултантска дейност по информационни технологии; управление и обслужване на 

компютърни средства и системи; други дейности в областта на информационните 

технологии; обработка на данни, хостинг на интернет страници и подобни дейности; 

web-портали; други информационни услуги, некласифицирани другаде; дейност на 

холдингови дружества; друга кредитна дейност; дейности на застрахователни брокери 

и агенти; покупка и продажба на собствени недвижими имоти; даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти; управление на недвижими имоти; 

дейност на централни офиси; консултантска дейност по връзки с обществеността; 

консултантска дейност по стопанско и друго управление; архитектурни дейности;  

инженерни дейности и технически консултации, свързани със същите; технически 

изпитвания и анализи; проучване на пазари и изследване на общественото мнения; 

специализирани дейности в областта на дизайна; други професионални дейности, 

некласифицирани другаде; даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни 

автомобили, без водач; даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни 

автомобили, без водач; даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване 

за строителството, без оператор; даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели 

и техника (вкл. Компютри),без оператор; даване под наем и оперативен лизинг на други 

машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде; 

оперативен лизинг на интелектуална собственост, без финансовите; посредническа 
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дейност на агенции по наемане на работа; предоставяне на работна сила за временна 

заетост; други дейности по предоставяне на работна сила; други дейности, свързани с 

пътувания и резервации; дейности в областта на технически системи за сигурност; 

комплексно обслужване на сгради; неспециализирано вътрешно почистване на сгради; 

специализирано почистване на сгради и промишлени обекти; други дейности по 

почистване; дейност на телефонни центрове за услуги (кол-центрове); организиране на 

конгреси и търговски изложения; дейности по събиране на парични вземания и на 

финансова информация; друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, 

некласифицирано другаде; прогимназиално и средно професионално образование и 

обучение; обучение в областта на спорта и активния отдих; неформално обучение в 

областта на културата (чужди езици, музика, театър, танци, пластично изкуство и т.н); 

други образователни дейности, некласифицирани другаде; спомагателни дейности в 

областта на образованието; експлоатация на спортни обекти и съоръжения; дейност на 

спортни клубове; други дейности в областта на спорта; други дейности, свързани с 

развлечения и отдих, некласифицирани другаде; ремонт на компютри и периферни 

устройства за тях; ремонт на телефонни апарати и други устройства за 

далекосъобщения; ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и за 

градината. 

Капиталът на дружеството е в размер на 199 245 540 (сто деветдесет и девет 

милиона двеста четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) леи, разпределен в 

19 924 554 акции, всяка на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е внесен изцяло и има 

следната структура: 146 048 600 леи и 14 643 517,4 евро. ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е със 

смесен капитал (държавен, частен местен и държавен местен). 

Акционерната структура на дружеството е следната: Румъния Газ Холдинг Б.В., 

Нидерландия притежава 10 160 467 акции на стойност 101 604 670 румънски леи, 

представляващи 50,994702% от акционерния капитал; Румънската държава, чрез 

Министерство на енергетиката, притежава 7 371 320 акции на стойност 73 713 200 

румънски леи, представляващи 36,996161% от акционерния капитал; Фонд Собственост 

С.А. притежава 2 390 698 броя акции на стойност 23 906 980 румънски леи или 

11,998753%; ДжиДиЕф ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А.С. притежава 2 акции на стойност 20 

румънски леи; КОГАК С.А.С. притежава 1 акция на стойност 10 румънски леи; Община 

Михаил Когълничану – 1034 акции на стойност 10 340 румънски леи; Община 

Коджалак – 620 акции на стойност 6200 румънски леи; град Овидиу – 206 акции на 

стойност 2060 румънски леи; Община Меджидя – 206 акции на стойност 2060 румънски 

леи. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от седем 

членове, както следва: Ерик Йозеф Стаб, Лучиан Жугрин, Етиен Жак Андре Жаколин, 

Кристин Пол Кун Еп Климо, Марк Рене Шарл Пание, Диана Постика, Даниела 

Николеску.   

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. се представлява от Ерик Йозеф Стаб – председател на 

Съвета на директорите и главен изпълнителен директор. 

Видно от горното, ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. e търговец, учреден съгласно 

законодателството на Р Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 

40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз. 

 

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите на 

дружеството, същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са 
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осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството; представена е декларация, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация; на дружеството 

не е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му е отказвано 

издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. В допълнение е 

представено удостоверение с изх. № 207845 от 17.03.2021 г. от Националната Служба 

на Търговския регистър на Р Румъния относно липса на открита процедура по 

несъстоятелност към същата дата. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие 

с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е поискало да му бъде 

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

Дружеството посочва, че издаването на лицензия за поискания срок му е 

необходимо, с оглед реализацията на бизнес намеренията на заявителя в България. 

Активното участие на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. на българския пазар на природен газ и 

опита му на други европейски пазари на природен газ сочат, че българският пазар има 

сериозни перспективи за развитие. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и тенденциите за 

увеличаване на продуктовото портфолио на платформата допринасят за подобряване на 

доверието на пазарните участници и им дава възможност за реализиране на по-гъвкави 

продукти и сключване на сделки на местно и трансгранично ниво. Развитието на нова 

газова инфраструктура в страната и на новите интерконекторни връзки с Р Гърция, Р 

Сърбия, както и разширяване на тези с Р Румъния допълнително допринася за 

сигурността на доставките и разширяване на източниците и маршрутите на доставка, в 

резултат на което се забелязва подобряване на ликвидността на българския пазар на 

природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е 

обоснован. 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.  

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. ще извършва лицензионната си дейност в офис, 

находящ се в Румъния, гр. Букурещ, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, сектор 4, собственост на 

заявителя, видно от извлечение от Поземлен регистър № 206322, Букурещ, 4-ти район, 

издадено от Служба кадастър и публичност на недвижимите имоти, Букурещ.  

Заявителят е представил договор за закупуване на продукти № 107 от 30.07.2019 

г. с (…) СРЛ и фактури за придобита компютърна техника, която ще използва за 

извършване на лицензираната дейност. Представен е договор за предоставяне на ИТ 

услуги (…) С.А., по силата на който доставчикът доставя хардуер оборудване и 

лицензи и предоставя ИТ услуги в офиса на заявителя, за срок от 5 години. В тази 

връзка са представени и фактури. Приложено е Споразумение от 30.04.2021 г. за услуги 

в рамките на групата, включващо използване на корпоративни ИТ услуги, сключено с 
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ЕНЖИ С.А. за срок до 31.12.2021 г. Заявителят е декларирал, че срокът ще бъде 

удължен и споразумението ще продължи действието си и след 31.12.2021 г.  

В заявлението е посочена електронната поща на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., която е 

с електронен адрес: contractlab.ro@engie.ro.  

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило информация за техническите 

характеристики на информационната система и софтуера за извършване на търговия с 

природен газ. Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използването на 

следните технически средства и софтуер: компютърни конфигурации, включващи 

компютри и периферни устройства към тях Lenovo и HP ProDesk с необходимия 

хардуер и софтуер; SD-WAN свързване към групова инфраструктура (SSL/TLS 

свързване). Софтуерната обезпеченост на дружеството се изразява в следната 

наличност: операционна система Windows 10, тип сървъри 2012 R2, 2016, 2019 и 

антивирусна програма за защита CrowdStrike. 

Офисът, който дружеството ползва, има осигурена свързаност с интернет, както 

и приложения за мобилни услуги с абонаментен план и приложения за мобилен 

интернет, предоставян от (…) съгласно договор № 912910 от 29.03.2021 г. Представено 

е Споразумение от 26.07.2019 г. между заявителя и (…) за ремонт и замяна на хардуер. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. има достъп до регионалната платформа за резервиране 

на преносни капацитети (RBP); платформа за търговско диспечиране (CDP) на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и специален софтуер с постоянен достъп и мониторинг на 

пазара, търгуваните количества на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД 

и регионалните пазари.  

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

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ е представено писмо с 

изх. № (…) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, според което ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е внедрило 

информационни системи и средства за електронна комуникация с ползвателите на 

мрежата чрез информационна система „Платформа за търговско диспечиране“ (ИС 

CDP). Също така, въз основа на сключени валидни договори за покупко-продажба на 

природен газ за балансиране и договор за ползване на ВТТ с „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

дружеството е получило достъп до ИС CDP с възможност за извършване на търговия с 

природен газ.  

Представено е писмо с изх. № (…) от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, от което е видно, 

че ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е осигурило всички софтуерни и хардуерни изисквания, 

необходими за системата за борсова търговия Trayport Joule за осъществяване на 

комуникация и обмен на информация с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за сключване на 

сделки с природен газ.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ 

С.А. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“. 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е предоставило: данни за управленската и 

организационна структура на дружеството; данни за образованието и квалификацията 

на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в 

упражняването на лицензионната дейност, в това число: обяснителна записка, 

автобиографии на служители (три броя), автобиография на изпълнителния директор; 

органиграма на дружествените организационни единици; копия на дипломи на лицата, 

които ще бъдат пряко ангажирани с дейността „търговия с природен газ“; трудови 
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договори на служители, ангажирани с дейността по лицензията. 

Управленската и организационна структура включва: Съвет на директорите 

(управителен орган, състоящ се от седем членове); Председател и Главен изпълнителен 

директор (представлява ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. в отношенията с трети страни и се 

назначава от Съвета на директорите); заместник-директор „Доставка на енергия и 

услуги“; заместник-директор „Възобновяеми енергийни източници, развитие, право и 

ИТ“; заместник-директор „Финанси, обществени поръчки, трансформация и 

съответствие“; „Финансова дирекция“;  Дирекция „Трансформация и съответствие“; 

Дирекция „Обществени поръчки и общи въпроси“, Дирекция „Стратегия, регулиране и 

връзки с обществеността“; Дирекция „Енергийно управление“; Дирекция „Човешки 

ресурси и социални отношения“; Дирекция „Търговия с енергия“; Дирекция „ИТ, 

цифровизация“ и Дирекция „Правна“. 

Дирекция „Енергийно управление“ има следните отдели: „Енергийно 

управление-газ“, „Енергийно управление – електричество“ и отдел „Операции“. В 

отдел „Енергийно управление-газ“ има следните служби: „Създаване и достъп до 

пазара“; „Краткосрочна доставка на газ“; „Управление на портфолиото и поддръжка на 

продажбите-газ“. 

Видно от представената от заявителя Декларация на ръководството и 

организационната структура и квалификация на ръководството, търговските дейности 

на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с природен газ на българския пазар ще се извършват от един 

от трима служители от съществуващия основен екип, всеки от които е с повече от три 

години общ опит в търговията с енергия, а именно: ръководител на  служба 

„Възникване и достъп до пазара“ към отдел „Енергийно управление-газ“, Дирекция 

Енергийно управление“, и/или двама специалисти по газови инвестиции в дирекция 

„Енергийно управление“ (газов оригинатор и асистент анализатор). 

Видно от представените данни и документи, главният изпълнителен директор и 

членовете на Съвета на директорите имат дългогодишен управленски опит на 

ръководни позиции в различни енергийни дружества. Персоналът, пряко ангажиран с 

дейностите по търговия с природен газ, притежава квалификация и опит в извършване 

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

Видно от представената информация заявителят е с дългогодишен опит в 

търговията с природен газ на румънския пазар, по-специално в осъществяване на 

доставки на природен газ. Освен, че е един от четиримата участници на румънския 

пазар на природен газ, дружеството структурира дейността си около други ключови 

сектори, като електроенергия и енергийни услуги. Дейността по доставка на природен 

газ е тясно свързана със снабдяване на милиони клиенти, като предоставя услуги за 

достъп до пазара и продукти за съхранение на газ на своите партньори на едро. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ 

С.А. притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“. 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

От годишните финансови отчети на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е видно, че 

дружеството отчита печалба от (…) леи за 2018 г., (…) леи за 2019 г. и (…) леи за 2020 

г. Общите приходи на дружеството се увеличават от (…) леи през 2018 г. на (…) леи за 

2020 г. Общите разходи на дружеството нарастват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 

2020 г.  
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Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) леи за 2018 г. на (…) 

леи за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. 

Текущите активи се намаляват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г.  

Общият акционерен капитал е в размер на (…) леи за 2018 г. и остава 

непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството нараства от (…) 

леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от (…) леи за 

2018 г. на (…) леи за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от (…) за 2018 г. на (…) леи за 

2020 г. 

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните 

постъпления от оперативни дейности са постъпления от търговски и други вземания, 

финансови приходи и доходи от дивиденти, а плащанията са за оперативни и 

финансови разходи. При инвестиционната дейност постъпленията са от: продажби на 

дълготрайни активи; получени безвъзмездни средства; лихви и дивиденти, а 

плащанията са за покупка на материални и нематериални активи. По отношение на 

финансовата дейност има постъпления от парични фондове с дъщерни дружества, а 

плащанията: на дъщерни дружества, за лихви и дивиденти. Паричните наличности в 

края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

за периода се изменя от (…) за 2018 г., на (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това означава, 

че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се нараства от (…) за 2018 г. 

на (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни 

оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност е (…) за 2018 г., (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това е 

индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и 

краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на 

горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-

икономическо състояние на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. може да се определи като много 

добро към края на 2020 г. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната 

дейност, ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. посочва, че видно от годишните финансови отчети за 

2018 г., 2019 г. и 2020 г., дейността на дружеството е обезпечена и финансовата 

независимост и устойчивост на дружеството са гарантирани. Заявителят отбелязва, че 

дружеството ще финансира дейностите си чрез собствени средства, както и чрез 

достъпа си до значителните банкови кредитни програми на групата ЕНЖИ (ENGIE 

Group). В допълнение заявителят посочва, че паричните средства в банковите сметки на 

дружеството са в размер, който обезпечава дейността му. В тази връзка ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. е представило банково писмо за кредитоспособност от 03.08.2021 г. на 

УниКредит Банк, гр. Букурещ в което е посочено, че дружеството разполага с кредитни 

улеснения от банката, както и с налични средства по разплащателните сметки в 

минимален размер от 77 500 (седемдесет и седем хиляди и петстотин) евро. 

Представена е и декларация от 03.08.2021 г. на (…), гр. Букурещ за открита 

разплащателна банкова сметка от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., която е с депозирана сума от 

120 281,33 (сто и двадесет хиляди двеста осемдесет и един) евро. 
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Представени са копия на сключените договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както 

следва: Договор № (…) за достъп и пренос; Договор № (…) за покупко-продажба на 

природен газ за балансиране и Договор № (…) за виртуална търговска точка. В 

потвърждение на предоставени обезпечения към „Булгартрансгаз“ ЕАД ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. е представило издадени от (…) писма за банкова гаранция № (…) по 

договор № (…) за достъп и пренос – в размер на 50 хил. лв.; писма за банкова гаранция 

№ (…) по договор № (…) за покупко-продажба на природен газ за балансиране – в 

размер на 50 хил. лв. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ 

С.А. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

II. Бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за периода 2022 – 2026 г. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2022 – 2026 г. 

Заявителят предвижда да продава природен газ на индустриални консуматори, 

на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми природен газ за търговия и 

средните прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1: 
           Таблица № 1 

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

Прогнозни количества за покупка/продажба на 

природен газ, GWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за покупка на природен газ, 

EUR/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажби на природен 

газ, EUR/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че дружеството планира да внася/изнася природен газ 

през българската граница, за да оптимизира напълно позицията си на румънския пазар 

и да обвърже тази позиция с капацитета на българо-румънската граница, особено по 

време на пиковото потребление.  

Дружеството предвижда да купува и продава природен газ на българския пазар 

на едро чрез „Газов хъб Балкан“ ЕАД за продукти от природен газ със срок, по-кратък 

или равен на 1 година и в зависимост от неговото развитие и ликвидност, като не 

възнамерява да сключва споразумения за доставка на природен газ на крайни клиенти в 

изходните точки на българските мрежи за природен газ и/или битови потребители, а ще 

се фокусира само върху търговията във ВТТ. 

 2. Прогнозни годишни финансови отчети 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия 

период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в 

размер на: (…) за 2022 г.; (…) за 2023 г.; (…) за 2024 г.; (…) за 2025 г. и (…) за 2026 г. 

Общите приходи са прогнозирани с нарастване от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 

г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на газ; външни услуги; 

разходи за пренос; заплати; социални осигуровки и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) за 2022 г. до (…) за 

2026 г., които представляват текущите активи, а нетекущи активи не са планирани за 

периода. 
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Собственият капитал се увеличава от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г., вследствие 

на увеличение на текущата и натрупаната печалба. Нетекущи пасиви не са 

прогнозирани за периода, а текущите пасиви нарастват от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 

г. в резултат на увеличение на търговските задължения. 

От отчета за паричните потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че 

постъпленията са от контрагенти, а плащанията са за заплати и осигуровки на 

персонала, данъци и търговски контрагенти. Паричните наличности в края на всяка 

година от периода са с положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 2: 
Таблица № 2 

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

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 2026 

г. Това означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да 

обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, 

показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е със стойност 

(…) за 2022 г. и се увеличава на (…) през 2026 г. Това показва, че дружеството може да 

има затруднения при покриване на задълженията си със собствени средства, 

генерирани от дейността търговия с природен газ.  

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

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

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

природен газ“. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ, ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). Съгласно 

цитираната разпоредба правилата уреждат реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, 

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

потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. Представеният проект 

урежда само отношенията на дружеството с клиенти на едро. Следва да се има предвид, 
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че „клиент на едро“ е физическо или юридическо лице, различно от оператор на 

газопреносна и газоразпределителна мрежа, което купува природен газ с цел 

препродажба и същият не е „потребител на енергийни услуги“ по смисъла на § 1, т. 41б, 

б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Съгласно легалните дефиниции в ЗЕ 

потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за 

собствено ползване. Тези правила уреждат отношенията на дружеството само с крайни 

клиенти. Предвид изложеното и с оглед гарантиране на защитата на интересите на 

потребителите на енергийни услуги, в предложения от заявителя проект на правила са 

направени изменения и допълнения, както следва:  

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

уреждат отношенията между ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. (Дружеството), като търговец на 

природен газ и купувачите по договори за покупко-продажба на природен газ по 

свободно договорени цени (Клиенти), като определят: 

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

жалби, сигнали и предложения; 

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

на енергийни услуги получават достъп до тях. 

Чл. 2. (1) Дружеството, доставчик по договорите за продажба на природен газ, е: 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., вписано с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/5447/2000, единен регистрационен код RO 13093222, със седалище и адрес на 

управление: гр. Букурещ, сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, притежаващо Лицензия 

№........ /…….за дейността „търговия с природен газ", на територията на Република 

България, за срок от ………….години. 

(2) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ за 

собствено ползване с ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. 

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

договорите“ 

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

в съответствие с нормативната уредба и по-конкретно при спазване на разпоредбите на 

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

природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(2) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на природен газ на Клиента въз основа на писмени стандартизирани 

договори, освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

Чл. 4. (1) При подписване на договор на клиента се предоставя екземпляр от 

настоящите Правила. 

(2) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с клиентите. 

(3) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за 

счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и 

данъчните складове и договора между страните. 

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

Чл. 5. (1) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където Клиентите 

могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се 
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предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на 

претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания. 

(2) Центърът за работа с клиенти е на адрес: ……………………………… 

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

Чл. 6. Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка 

със сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 7. Всеки потребител има право да получава от Дружеството най-малко 

следната информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. информация за смяна на доставчик. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на 

подадените жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 8. (1) Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения в 

писмен вид в центъра за работа с клиенти, чрез пощенски оператор или изпратени на 

електронната поща на Дружеството. 

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените жалби, сигнали и предложения се вписват в регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. Подаваните жалби, сигнали или предложения трябва да отговарят на 

следните изисквания:  

1. да са написани на български език; 

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

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

предложението; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

ако подателят разполага с такива; 

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

Чл. 10. (1) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговарят на 

изискванията по чл. 9, дружеството изпраща писмено уведомление до подателя с 

указания в какво се състои нередовността. 

(2) При необходимост може да бъде организирана и среща с жалбоподателя, на 

която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за 

удовлетворение на исканията му. Ако такава среща бъде организирана, срокът за 

отговор на Дружеството следва да се удължи с времето, отнело организацията и 

провеждането на срещата, но не повече от 7 (седем) работни дни. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби на клиенти е един месец от 

регистрирането им, съответно от отстраняване на нередовностите.  

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

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

Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 1. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

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

чл. 11, ал. 1. 



 

  стр. 21 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 

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

уведомява писмено за това. 

Чл. 13. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право 

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

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

(седем) дневен срок. 

Чл. 14. (1) Дружеството съхранява преписките по жалби,  в срок, съгласно 

действащото законодателство.  

(2) Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на 

жалба, при поискване от Клиента. 

(3) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, искане за оферта, 

предложение, искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в 

рамките на 15 (петнадесет) работни дни се правят необходимите проверки и се 

набелязват мерки за действие, ако такива бъдат счетени за необходими, като отговорът 

се изпраща на подателя в срок от 3 (три) работни дни. 

„Заключителни разпоредби“ 

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

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

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

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

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

им. 

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

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

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

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление са 

отразени в доклад от 16.12.2021 г., който е приет с решение по Протокол № 298 от 

22.12.2021 г., т. 13. На 06.01.2022 г. е проведено открито заседание, на което е 

присъствал представител на дружеството. Той е заявил, че е запознат с констатациите и 

изводите на доклада и няма забележки по него. Изразил е отношение на чл. 5, ал. 2 от 

проекта на Правила за работа с потребители, като е посочил, че дружеството не 

възнамерява да извършва снабдяване на територията на България, а само трансгранична 

търговия. В тази връзка не възнамерява да открива центрове за работа с клиенти и моли 

да се даде възможност дружеството да комуникира с клиентите си през интернет. 

Предвид чл. 38г и чл. 180 от ЗЕ, търговците на природен газ следва да осигуряват 

центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа с тях. По 

отношение на искането в чл. 5, ал. 2 от Правилата – такава възможност е дадена в ал. 3 

от същата разпоредба, както и в чл. 8, ал. 1 от тези правила. Предвид изложеното и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, 

ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да 

реши: 

1. Издава на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна 
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част от това решение. 

2. Одобрява на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. Правила за работа с потребители на 

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

1. 

 А. Иванова обърна внимание, че в диспозитива на решението е записано 

„Лицензия №… от 2021 г.“. Ще бъде направена корекция. Проектът е изготвен 

миналата година и затова е останала 2021 г.   

 И. Иванов каза, че тази корекция трябва да бъде направена в диспозитива на 

решението, преди да се представи за подпис на членовете на Комисията. 

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

 

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

1, т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/5447/2000, Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): 

ROONRC.J40/5447/2000, Единен регистрационен код: 13093222, вписано в Национална 

Служба на Търговския регистър на Р Румъния, лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. Правила за работа с потребители на 

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

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-8 от 10.01.2022 г. относно 

извънредна проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по изпълнение 

условията на лицензия за извършване на дейността „разпределение на 

електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-135/08.06.2021 г. на 

председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

Във връзка с Ваша Заповед № З-Е-135/08.06.2021 г., изменена със Заповед № З-

Е-291 от 11.11.2021 г. и Заповед № З-Е-324 от 10.12.2021 г., и на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 44 и чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 и 

чл. 26, ал. 4 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 
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и на нейната администрация е извършена проверка на дейността на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД (ЧЕЗ РБ, електроразпределителното дружество, 

дружеството) по изпълнение условията на Лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“. 

Проверката е образувана във връзка с постъпил в КЕВР сигнал с вх. № Е-11М-

00-22/31.05.2021 г., подаден от г-н Марин Димитров, в който е изнесена информация, 

че при извършване на проверка по Заповед № З-Е-143/04.10.2018 г. от страна на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД с писмо вх. № Е-13-62-103 от 04.02.2019 г. са 

предоставени неверни данни. 

В изпълнение на заповедта работната група извърши следното: 

1. С писмо изх. № Е-13-62-103/11.06.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

уведомено за извършваната проверка и са изискани данни и обяснения съгласно 

приложена към писмото таблица, отразени в предвидените за това полета както следва: 

Дата на заплатена от клиента услуга „Искане за проучване“ при случаите на посочена 

причина за неспазване на срока „Забавяне на плащането на дължимата такса за искане 

за проучване“; Пълен адрес на обекта, посочен от клиента в подадените документи, 

когато в таблицата са отразени следните причини за неспазването на срока: 

„Затруднено локализиране на обекта. Уточняване с клиента на място“ и „Затруднен 

достъп до обекта“; Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно изискванията 

на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и 

клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 

електрически мрежи (Наредба № 6) при посочена причина за неспазване на срока 

„Предоставените документи са непълни и/или не отговарят на изискванията на Наредба 

6“; Обяснение и посочване на конкретен член за случаите на неспазен срок, описан като 

„Удължаване на срока съгласно Наредба 6“. Също така от електроразпределителното 

дружество е изискано предоставянето на заверени копия на документи от досието на 

съответния обект, удостоверяващо верността на предоставените данни за 217 бр. 

избрани позиции от горепосочената таблица. 

2. С писмо изх. № Е-13-62-147/03.08.2021 г. и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 54, 

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

(Наредба № 3) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са изискани доказателства за 

съгласуване с клиентите по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 6 на необходимостта от 

удължаване на срока за изготвяне на становище/предварителен договор за избрани 120 

бр. обекти съгласно приложени към писмото 4 бр. таблици. 

От „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена информация както следва: 

1. С писмо вх. № Е-13-62-103/21.07.2021 г. са предоставени изисканата 

информация и заверени копия на документи от досиетата на посочените от КЕВР 217 

бр. позиции; 

2. С писмо вх. № Е-13-62-147/12.08.2021 г. са предоставени изисканите с писмо 

от 03.08.2021 г. доказателства за съгласуване с клиентите по реда на чл. 12, ал. 4 от 

Наредба № 6 за избрани 120 бр. обекти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката за резултатите 

от извършената проверка е съставен Констативен протокол (КП) № Е–14 от 

08.10.2021 г. Същият е връчен на 13.10.2021 г. на г-н Георги Георгиев Славчев, 

упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“АД. На основание чл. 80, 

ал. 4, т. 1 от ЗЕ работната група е дала следните задължителни предписания на „ЧЕЗ 

Разпределение България“АД: 

1. В едномесечен срок „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да изготви и 
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предостави на Комисията модел на електронна таблица, съдържаща всички данни, 

свързани с процеса на присъединяване на производители и клиенти по реда на Наредба 

№ 6, включително дати на събитията, причини и доказателства при неспазване на 

законоустановените срокове, информация за постъпили жалби и предприетите в тази 

връзка действия. Информацията и доказателствата да бъдат проследими в деловодна 

система, регистър или друг архив на дружеството.Таблицата да позволява разпечатване 

на хартия, формат А4 и предоставяна при поискване от Комисията по реда на раздел VI 

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

2. Считано от 13.10.2021 г., писмените Становища за условия за присъединяване 

към електрическата мрежа и Предварителните договори за присъединяване на обекти 

на клиенти/потребители към разпределителната електрическа мрежа, предоставяни от 

дружеството да съдържат като задължителен реквизит датата на тяхното изготвяне и 

предлагане на клиента, както и датата на получаването им. Екземпляри от същите да 

бъдат налични в досиетата на обектите в съответствие с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 6. 

В законоустановения срок с писмо изх. № CD-DOC-6367(4)/18.10.2021 г. (вх. № 

Е-13-62-171/21.10.2021 г.) от „ЧЕЗ Разпределение България“АД са предоставени 

обяснения и допълнителна информация относно направените констатации в КП № Е-14 

от 08.10.2021 г. По отношение на дадените задължителни предписания 

електроразпределителното дружество е заявило, че е изпълнило даденото задължително 

предписание писмените становища за условия за присъединяване към електрическата 

мрежа и предварителните договори за присъединяване на обекти на 

клиенти/потребители към разпределителната електрическа мрежа, предоставяни от 

дружеството, да съдържат като задължителен реквизит датата на тяхното изготвяне, 

датата на предлагане на клиента, както и датата на получаването им от клиента и 

екземпляри от същите са налични в досиетата на обектите в съответствие с чл. 7, ал. 4 

от Наредба № 6. 

С писмо изх. № CD-DOC-6367(5)/15.11.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД е предоставило и изискания от КЕВР модел на електронна таблица съгласно 

дадените по т. 1 от КП № Е-14 от 08.10.2021 г.задължителни предписания. 

В резултат на събраните в хода на проверката документи и извършените от 

работната група проверки на документи са констатирани следните факти и 

обстоятелства: 

С писмо изх. № CD-DOC-6367(1)/20.07.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД е предоставило попълнена Таблица „Извадка по позиции от „Таблица 2 – Данни 

относно процедури по присъединяване на обекти на клиенти към 

електроразпределителната мрежа, за които заявлението за проучване е подадено след 

01.10.2015 г.“, предоставена с писмо вх. № Е-13-62-103 от 04.02.2019 г. на КЕВР от 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ (Таблица 1), обяснения по Таблица 1 и заверени 

копия на документи от досиетата на 217 броя изискани от КЕВР искания за проучване 

на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. Електроразпределителното дружество е изложило и следните пояснения 

към предоставената информация: „В „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има действащ 

управленски документ, който регламентира процеса по проучване и присъединяване на 

обекти към електроразпределителната мрежа, именно „Процедура за проучване, 

издаване на становища, съгласуване, сключване на договори за присъединяване на 

обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД“. Тя е в съответствие със Закона за енергетиката, Наредба № 6/2014 г. 

за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към 
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преносната или към разпределителните ел. мрежи, Наредба № 1/2017 г. за регулиране 

на цените на електрическата енергия, Наредба № 16/2014 г. за сервитутите на 

енергийните обекти, Закона за устройство на територията и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му, Закона за задълженията и договорите и 

другите приложими актове на действащо законодателство, както и всички 

действащи вътрешни документи на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД. Процедурата 

е представена в КЕВР с писмо вх. № Е-13-62-103/24.06.2019 г. 

Процесът по присъединяване в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се следи и в 

информационна система САП модул I-SU, в който се регистрират всички заявления на 

клиентите. За всяко искане за проучване се регистрира нотификация в САП с уникален 

номер, която получава като начална дата, тази, на която е заявена услугата. 

Служител в дирекция „Обслужване на клиенти“ сканира и прилага в САП по 

нотификацията заявлението на клиента и всички документи, приложени от клиента. 

На клиента се издава фактура, която може да се заплати в брой в касите на 

Изипей или по банков път. Срокът за заплащане на фактурата е 5 дни от издаването 

й, но дружеството не прекратява процедурите заради не спазване на този петдневен 

срок. Постъпилото плащане се разнася автоматично по уникалния номер на 

нотификацията. Нотификацията се насочва за извършване на проучване след 

постъпване на плащане, като следва да се отчете, че в редица случаи между датата 

на плащане и датата на постъпване на сумата по сметка на дружеството има 

разлика от няколко дни. Нормативно определеният срок за обработка на заявленията 

започва да тече от деня, следващ датата на постъпване на плащането в 

съответствие с правилата на Гражданско процесуалния кодекс за изчисляване на 

сроковете. 

След отразяване на плащането в системата, нотификацията се насочва през 

SAP IS-U към териториален оперативен център на отдел „Проучване и предоставяне 

на мрежата“. Хартиените носители на документите се изпращат по куриер, от 

търговския център, в който са подадени към съответния Инженер разпределение на 

електрическа енергия (Инженер РЕЕ) на териториален принцип. 

Инженер РЕЕ в ППМ извършва проверка за пълнота и съответствие с 

изискванията на представените документи. При констатирани 

непълноти/несъответствия инженер РЕЕ в ППМ записва в нотификацията в САП 

установените неточности и/или необходимост от допълване на документи. Инженер 

РЕЕ в ППМ насочва нотификацията в IS-U към отдел Клиентска удовлетвореност 

(КлУ) за писмено уведомяване на клиента. Изготвя се писмо до клиента относно 

необходимостта от допълване на документите. Документацията на хартиен носител 

не се връща в центъра за клиенти, а остава при съответния инженер РЕЕ в 

нормативно определения срок за допълване на документите от клиента. При 

непредставяне на изисканите документи от клиента хартиеният носител на 

първоначално приложените документи се изпраща от съответния инженер РЕЕ в 

центъра за обслужване на клиенти, в който е регистрирано искането. 

Има случаи, в които клиентът по собствена инициатива, променя данни в 

подадената бланка -образец на искане за проучване или допълва с документи, в тези 

случаи проучването се извършва по последните, подадени от клиента данни. 

В случаите, в които клиентът отстрани непълнотите в предвидения срок, от 

деня следващ допълването/промяната започва да тече нормативно предвидения срок 

за предоставяне на становище/предварителен договор. 

В случаите на съответствие на заявлението и приложените документи с 
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изискванията, както и при отстраняване на непълнотите, инженер РЕЕ в ППМ 

извършва проверка на място за определяне на оптимална схема на присъединяване към 

ЕРМ. 

Следва да се има предвид, че освен затруднено локализиране на обектите 

поради посочване от клиента в заявлението за проучване на непълни данни за адрес, 

липса на административен адрес - само номер на поземлен имот, който няма 

физически граници или само имена на местности извън регулация, има и случаи, в 

които достъпът до енергийните съоръжения е затруднен поради разполагането им в 

частни имоти, заключени общи части, което налага контакт с клиента и извършване 

на съвместен оглед. 

Инженер РЕЕ в ППМ изготвя становище, относно условията за 

присъединяване на обект. 

Изборът на схеми, компановката и конструкцията на електрическите уредби и 

мрежи се извършват на базата на технико-икономически сравнения на варианти с 

отчитане изискванията за осигуряване на безопасност на обслужването и 

надеждност на схемите, внедряването на енергоспестяващи технологии и добрите 

практики на експлоатационния опит. 

При извършване на проучване се търси оптимална схема на електрозахранване, 

като се отчитат географско положение на обекта, технически характеристики на 

съществуващата мрежа. При избор на системата за електроснабдяване, както и при 

реконструкция на действаща система за електроснабдяване се отчитат 

перспективното развитие на системата и рационалното съчетаване с действащата 

система и класовете на напрежение, както и осигуряването на електроснабдяването 

на всички потребители на електрическа енергия, присъединени към електрическата 

мрежа, както и намаляването на загубите на електрическа енергия. 

В някои случаи е необходимо моделиране и изчисление на режимни параметри, 

при различна конфигурация на мрежата с присъединени източници и консуматори с 

разнородни режими на работа, при заявена по-висока категория по осигуреност на 

електроснабдяването, при необходимост от изграждане на подстанции, възлови 

станции, дълги кабелни/въздушни трасета, при необходимост от реконструкция на 

електропроводни линии СрН/НН или други съоръжения в електроразпределителната 

мрежа. 

В тези случаи, за извършване на проучването и определяне на оптимална схема 

на присъединяване чл. 12, ал. 4 от Наредба № 6 допуска удължаване на сроковете. 

В зависимост от мощността и инвестиционния разход за присъединяването на 

обекта одобряването на становищата преминава през различни процедури - 

регионален технически съвет, експертен и разширен технически съвет. 

След одобрение на становището/ПДПЕРМ хартиеното копие се изпраща към 

център за обслужване на клиенти, откъдето уведомяват клиента и го канят в 

съответния център да получи становището, респ. да подпише предварителния 

договор. 

След като услугата е извършена, нотификацията се приключва от служител в 

центъра за обслужване на клиенти. 

Изходящата дата на документа се поставя при получаването му /за 

становищата/ или подписване /за предварителните договори/ от клиента. Възможно 

е услугата да е извършена от дружеството в нормативно установения срок, но 

клиентът да посети търговски център няколко дни или месеци след това. 

Информацията, представена в КЕВР в отговор на писмо № Е-13-62-103 е снета 
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от информационната система САП. Информацията от системата е пренесена 

автоматично в изисквания от КЕВР формат на таблица. Информацията, която не е 

била възможно да бъде попълнена автоматично е нанасяна ръчно от всички 

служители в дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, 

отговорни за процеса по присъединяване. Посочените начална и крайна дата за 

обработка на заявленията, са датите, на които са регистрирани исканията 

/създадени нотификациите/ и датите, на които са приключени нотификациите в 

системата. Тези дати не позволяват да се изчисли конкретният срок за извършване на 

услугата, тъй като значение има датата на посещение на клиента в търговски 

център за получаване на становището/ПДПЕРМ, датата на отразяване на 

плащането в системата, датата на допълване на документи. Установиха се случаи, в 

които нотификациите са приключени дни след изпълнение на задължението за 

издаване на становище/ПДПЕРМ и уведомяване на клиента. 

Не малко са случаите, в които има повече от едно обстоятелство, което 

отлага началото на нормативно определения срок или го удължава. 

В резултат на обработка на данните за изготвяне на настоящия отговор се 

констатираха технически грешки, допуснати: 

- при ръчното създаване, обработка и приключване на нотификации; 

- при обобщаване на данните във формата, изискана от КЕВР; 

- посочване на причина за неспазване на срок в случаи, когато същият е спазен; 

- дублиране на редове. 

Допуснатите технически грешки се дължат на попълване на таблицата от 

различни служители, обработката на хиляди редове в Ексел“. 

Дружеството е посочило, че при изготвяне на справката, предоставена с писмо 

от 04.02.2019 г., и настоящата справка, добросъвестно е предоставило данните, 

находящи се в информационната система и документалния архив. 

Във връзка с констатациите в КП № Е-14/08.10.2021 г. с писмо изх. № CD-DOC-

6367(4)/18.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е заявило, че не е 

предоставило невярна, непълна или неточна информация. Описаните в констативния 

протокол „несъответствия“ между данните, предоставени през 2019 г. и тези, 

предоставени през 2021 г., се дължат на обективни причини. Обяснения за тези 

причини са изложени и в писмо вх. № CD-DOC-6367/14.06.2021 г. В допълнение 

електроразпределителното дружество е уточнило, че при изготвяне на таблиците са 

използвани различни способи за попълване на информацията. С оглед огромния обем 

на изисканата през 2018 г. информация, таблиците, съдържащи информация за над 

35 000 процедури по присъединяване на обекти на клиенти и производители, са 

попълвани, като е ползвана опцията за автоматично пренасяне на част от данните от 

клиентската информационна система (SAP). При пренасянето на данни в таблиците, 

предоставени в КЕВР, са отразени дати, налични в системата (за приключване на 

нотификации, за постъпване на плащане, обработка на документи – автоматично 

генерирани), без да са преглеждани датите, записани в документите при връчването им 

на клиента (на хартия или сканирани). Това обяснява случаите, в които нотификацията 

е приключена след издаване на становището или след подписване на предварителния 

договор, поради което в документа стои дата, различна от наличната в системата и 

отразена в таблицата. Информацията, която технически не е била възможно да бъде 

пренесена автоматично от системата, е нанасяна в таблиците ръчно от различни 

служители в дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“. При 

обработката на огромния обем информация в искания от КЕВР формат са допуснати 
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технически грешки, вкл. посочени са причини за неспазване на срок в случаи, когато 

същият е спазен, не е отчитано изтичане на срок в празничен или почивен ден, когато 

услугата е изпълнена в първия работен ден, неправилно е попълнена причината. 

Записаната причина „забава на плащането“ обхваща не само случаите, в които 

клиентът е платил след изтичане на петдневния срок за плащане по фактура, но и 

случаи, в които плащането се е отразило в клиентската информационна система на 

дата, по-късна от датата на подаване на искането за проучване, поради което срокът за 

изпълнение на услугата тече от по-късната дата. Също така дружеството е посочило, че 

са установени случаи, в които с цел улесняване на клиента и съкращаване на сроковете, 

в хода на процедурите по проучване, са допускани промени в заявените от клиента 

обстоятелства чрез корекции и допълване на подадената вече бланка на искане за 

проучване само с подпис на клиента, без да се поставя дата на корекцията, от която 

всъщност започва да тече нормативно предвиденият срок за изпълнение на 

лицензионното задължение. Установено е и че при подадената в табличен вид на 

04.02.2019 г. информация за незначителен брой процедури е допуснато нанасяне на 

обекти с предварителен договор в листата/шиитовете от таблицата за обекти със 

становища. Това е причината да не са представени копия на становища, за които в 

таблицата има отразена дата. Всъщност това е датата на сключения предварителен 

договор, защото становище не е издавано, което е в съответствие с изискванията на 

действалата към онзи момент нормативна уредба в случаите на изграждане на обекти 

по реда на Закона за устройство на територията да се подписва предварителен договор, 

а в останалите случаи – да се издава становище. Следва да се отчете, че проверката 

обхваща процедури, проведени в периода 01.10.2015 г. до 30.09.2018 г. Отдалечеността 

във времето на проверявания период е причина към днешна дата по-голямата част от 

документите да не се съхраняват в оригинал, а някои от тях да не се откриват и в копия. 

Въпреки това процедурите, за които са констатирани „несъответствия“ в КП Е-14/2021 

г., са 0,61 % от първоначално проверените над 35 000 процедури. В писмото също така 

е изложено, че за периода от 2015 г. – 2018 г. до днешна дата „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД значително е подобрило осъществяваните в дружеството процеси и 

механизмите за контрол за спазване на срокове, попълване на данни в САП, обработка 

на документи и качество на предлаганите услуги. За предприети мерки за подобряване 

на процесите по присъединяване на обекти на клиенти и производители Комисията е 

била уведомена в изпълнение на Решение № ПАМ – 3 от 16.05.2019 г. на КЕВР и още 

тогава са актуализирани вътрешни документи, извършена е структурна промяна, 

въведени са нови способи за контрол. Към днешна дата са подобрени в технологично 

отношение функционалности на ползваните информационните системи, въвеждат се 

нови електронни услуги, които способстват за по-добрата комуникация с клиентите и 

повишаване на качеството на предлаганите услуги. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 съответният мрежови оператор изготвя и 

предлага на лицата по чл. 4, ал. 2 (клиенти подали писмено искане за проучване на 

условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа) проект на 

предварителен договор за присъединяване за обекти, изграждащи се по реда на ЗУТ 

или писмено становище за условията за присъединяване – във всички останали случаи. 

В разпоредбата на ал. 2 се регламентира срокът за изпълнение на задължението по ал. 1 

и същият е както следва: 

- 30 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване, за 

стартирани процедури по реда на Наредба № 6, в сила от 04.04.2014 г.; 

- 25 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване, за 
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стартирани процедури по реда на Наредба № 6, в сила от 4.10.2016 г. 

Съобразявайки се с горепосочените разпоредби работната група установи, 

че: 

I. От проверените 21 бр. досиета на обекти, избрани от отразените в таблица 262 

бр. като забавяния при издаване на Становище за условията на присъединяване преди 

03.10.2016 г.: 

1. За обект под № 5 с наименование „Сграда за общ. обслужване“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма вх. № Е-13-62-103/04.02.2019 г. и вх. № Е-13-62-103/21.07.2021 г. 

2. За обект под № 16 с наименование „Гараж“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202305315 от 30.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.10.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „12.09.2016 г. Изипей/12.09.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 06.10.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 12.09.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 10.09.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че в 

становището е отразена дата 06.10.2016 г., която е датата на изготвяне на становището. 

В таблицата е отразена дата 07.10.2016 г., която е датата на приключване на 

нотификацията в клиентската информационна система. При събиране на информацията 

за предоставянето й в КЕВР е ползвана опцията за попълване на таблицата чрез 

автоматично пренасяне на данни от клиентската информационна система, поради което 

е извлечена датата 07.10.2016 г. В процеса по обработка на заявленията за проучване 

условията за присъединяване след изготвяне на становището, същото се изпраща в 

търговски център, уведомява се клиентът и се приключва/„затваря“ нотификацията в 

системата. Датата на приключване в системата обичайно следва датата на изготвяне на 

становището и уведомяване на клиента. При постъпване на заявление за проучване на 

условията за присъединяване в клиентската информационна система се създава 

нотификация, която има уникален номер и дата на създаване – датата на подаване на 

искането от клиента. Издава се фактура за плащане на таксата за проучване със срок за 

плащане 5 дни, като в клиентската информационна система срокът за плащане /срокът 

на задачата „разнасяне на плащане“/ е 10 дни с цел осигуряване на допълнителна 

възможност на клиента да заплати исканата услуга. В редица случаи плащането се 

изчаква и след изтичане на тези 10 дни, като се приключва задачата „разнасяне на 

плащане“, открива се следваща задача, която служи за изчакване на отразяване на 

плащането. В случая десетдневният срок е изтекъл на 10.09.2016 г., открита е 

следващата задача за даване на допълнителен срок, през течението на която на 

12.09.2016 г. реално е платено и разнесено, след което нотификацията е насочена за 



 

  стр. 30 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

проучване. 

3. За обект под № 39 с наименование „Многофамилна жилища сграда с гаражи“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202299099 от 23.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 28.09.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.08.2016 г. Изипей/07.09.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 27.09.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

23.08.2016 г. и на същата дата е извършено и плащане по заявената услуга; 

- превод на дължимата сума е извършен на 23.08.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 03.09.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че в 

становището е отразена дата 27.09.2016 г., която е датата на изготвяне на становището. 

В таблицата е отразена дата 28.09.2016 г., която е датата на приключване на 

нотификацията в клиентската информационна система. При събиране на информацията 

за предоставянето й в КЕВР е ползвана опцията за попълване на таблицата чрез 

автоматично пренасяне на данни от клиентската информационна система, поради което 

е извлечена датата 28.09.2016 г. В процеса по обработка на заявленията за проучване 

условията за присъединяване след изготвяне на становището, същото се изпраща в 

търговски център, уведомява се клиентът и се приключва/„затваря“ нотификацията в 

системата. Датата на приключване в системата обичайно е по-следваща на датата на 

изготвяне на становището и уведомяване на клиента. Клиентът е платил на 23.08.2016 

г. Плащането е отразено в клиентската информационна система на 07.09.2016 г. Датата 

03.09.2016 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, 

след което е отворена нова задача, за да се изчака отразяването на плащането. 

4. За обект под № 54 с наименование „Помпа за напояване - извън регулация“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202122598 от 26.02.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 01.04.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е 

посочено: „01.04.2016 г. * Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 
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изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „03.02.2016 - Допълване по 

предходно заявление, продължено по настоящото“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване е с отразен вх. № 

1202096103 и дата 01.02.2016 г., които са различни от предоставените данни в табличен 

вид; 

- Становище с изх. № 1202122598 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 07.06.2016 г., и същата е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че е 

постъпило искане за проучване вх. 1202096103 и дата 01.02.2016 г. На 03.02.2020 г. е 

изпратено писмо, че за извършване на услугата е необходимо да представи документ от 

Басейнова дирекция за разрешаване на водоползването. Клиентът предоставя 

документите с ново заявление, което се завежда в системата с нотификация № 

1202122598 от 26.02.2016 г. Становището е издадено на 01.04.2016 г. Датата 07.06.2016 

г. е поставена при посещение на клиента в търговския център, за да си получи 

становището. Датата на посещение на клиента, за да получи/подпише документ, е 

обстоятелство, което зависи от неговата воля и възможности. 

5. За обект под № 60 с наименование „Апартамент № 4 - ул. Ангел войвода № 

25, вх. А, гр. Плевен“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202092786 от 27.01.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 06.03.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Затруднен достъп до обекта“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „Апартамент № 4, ул. Ангел войвода № 25, вх. А, ет. 2, ап. 6 -

ГЕТ в общи части, заключена етажна площадка“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202092786 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 02.03.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че в 

становището е отразена дата 02.03.2016 г., която е датата на изготвяне на становището. 

В таблицата е отразена дата 06.03.2016 г., която е датата на приключване на 

нотификацията в клиентската информационна система. При събиране на информацията 

за предоставянето й в КЕВР е ползвана опцията за попълване на таблицата чрез 

автоматично пренасяне на данни от клиентската информационна система, поради което 

е извлечена датата 06.03.2016. В процеса по обработка на заявленията за проучване 

условията за присъединяване след изготвяне на становището, същото се изпраща в 

търговски център, уведомява се клиентът и се приключва/„затваря“ нотификацията в 

системата. Датата на приключване в системата обичайно е по-следваща на датата на 

изготвяне на становището и уведомяване на клиента. 

6. За обект под № 73 с наименование „Павилион за продажба на нехранителни 

стоки“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и 
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информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

7. За обект под № 111 с наименование „Учебна сграда“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- посочено искане за проучване вх. № 1202241546 от 24.06.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 28.07.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на залатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „29.06.2016 г. Ситибанк 

9401/30.06.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202241546 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 25.07.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че в 

становището е отразена дата 25.07.2016 г., която е датата на изготвяне на становището. 

В таблицата е отразена дата 28.07.2016 г., която е датата на приключване на 

нотификацията в клиентската информационна система. При събиране на информацията 

за предоставянето й в КЕВР е ползвана опцията за попълване на таблицата чрез 

автоматично пренасяне на данни от клиентската информационна система, поради което 

е извлечена датата 28.07.2016 г. В процеса по обработка на заявленията за проучване 

условията за присъединяване след изготвяне на становището, същото се изпраща в 

търговски център, уведомява се клиентът и се приключва/„затваря“ нотификацията в 

системата. Датата на приключване в системата обичайно е следваща на датата на 

изготвяне на становището и уведомяване на клиента. 

8. За обект под № 114 с наименование „Складове, офиси и изгребна яма“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- посочено искане за проучване вх. № 1202292581 от 16.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 16.09.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е 

посочено: „16.09.2016 г. * Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „25.08.2016 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

20.09.2016 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата, а 

именно 16.09.2016 г., е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 16.09.2016 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 20.09.2016 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 
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действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

9. За обект под № 124 с наименование „Изграждане, възстановяване и 

обновяване на публични пространства в Ц“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202323028 от 16.09.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.10.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е 

посочено „21.10.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „пл. 21.09.2016 г. Ситибанк 

9401/29.09.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202323028 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 26.10.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 21.09.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 28.09.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

според клиентската информационна система становището е издадено на 21.10.2016 г. 

Датата 26.10.2016 г. е поставена при получаване на документа от клиента. Клиентът е 

платил на 21.09.2016 г. Задачата от нотификацията „разнасяне на плащане“ е 

приключена на 28.09.2016 г., открита е следващата задача „отказ поради неплащане“, 

през течението на която на 29.09.2016 г. е разнесено плащането, след което 

нотификацията е насочена на следваща задача за проучване. 

10. За обект под № 134 с наименование „Изграждане, възстановяване и 

обновяване на публични пространства в Ц“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202323958 от 17.09.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.10.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е 

посочено „21.10.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „пл. 21.09.2016 г. Ситибанк 

9401/29.09.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202323958 за условията на присъединяване към 
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електрическата мрежа е с отразена дата 26.10.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 21.09.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 28.09.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

според клиентската информационна система становището е издадено на 21.10.2016 г. 

Датата 26.10.2016 г. е поставена при получаване на документа от клиента. Клиентът е 

платил на 21.09.2016 г. Задачата от нотификацията „разнасяне на плащане“ е 

приключена на 28.09.2016 г., открита е следващата задача „отказ поради неплащане“, 

през течението на която на 29.09.2016 г. е разнесено плащането, след което 

нотификацията е насочена на следваща задача за проучване. 

11. За обект под № 144 с наименование „Изграждане, възстановяване и 

обновяване на публични пространства в Ц“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202325136 от 19.09.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.10.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е 

посочено „21.10.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „пл. 21.09.2016 г. Ситибанк 

9401/29.09.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202325136 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 26.10.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

според клиентската информационна система становището е издадено на 21.10.2016 г. 

Датата 26.10.2016 г. е поставена при получаване на документа от клиента. 

12. За обект под № 154 с наименование „Складови помещения“ в предоставената 

с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202306096 от 31.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 03.10.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Искане за проучване - дата“ е посочено „31.08.2016 г. 

Не се съхранява в документалния архив на Дружеството“, относно „Становище за 

условията на присъединяване (дата)“ дружеството е допълнило „03.10.2016 г. *Датата 

на изходящия номер е поставена при получаване на документа от клиента, издадено на 

30.09.2016 г.“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 
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проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „17.09.2016 г. Ситибанк/17.09.2016 

г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202306096 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 30.09.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. Също така към досието на обекта не е налично 

подаденото от клиента Заявление за проучване на условията за присъединяване, от 

което да се установи, че посочената в таблицата дата, а именно 31.08.2016 г., е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че не е 

налице несъответствие. В становището е отразена дата 30.09.2016 г., която е датата на 

изготвяне на становището. В таблицата е отразена дата 03.10.2016 г., която е датата на 

приключване на нотификацията в клиентската информационна система. При събиране 

на информацията за предоставянето й в КЕВР е ползвана опцията за попълване на 

таблицата чрез автоматично пренасяне на данни от клиентската информационна 

система, поради което е извлечена датата 03.10.2016 г.. В процеса по обработка на 

заявленията за проучване условията за присъединяване след изготвяне на становището, 

същото се изпраща в търговски център, уведомява се клиентът и се 

приключва/„затваря“ нотификацията в системата. Датата на приключване в системата 

обичайно е следваща на датата на изготвяне на становището и уведомяване на клиента. 

В електронния и в документалния архив не се открива заявлението за проучване, но 

нотификацията за проучване се създава с уникален номер и дата на подаване на 

заявлението. 

13. За обект под № 160 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202152930 от 28.03.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 28.04.2016 г.;- причина за 

неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 6 (в сила от 

04.04.2014 г.) - „Затруднен достъп до обекта“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 345 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за  локализиране на обекта“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че Становище 

с изх. № 1202152930 за условията на присъединяване към електрическата мрежа е с 

отразена дата 25.04.2016 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че не е 

налице несъответствие. Становището е издадено на 25.04.2016 г., нотификацията е 

приключена на 28.04.2016 г. 

14. За обект под № 177 с наименование „учебен център“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202279556 от 03.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 08.09.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „12.08.2016 г. Ситибанк/15.08.2016 

г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202279556 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 07.09.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 12.08.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 14.08.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 
становището е издадено на 07.09.2016 г. Нотификацията е приключена на 08.09.2016 г. 

Цената за проучване е платена, извършен на 12.08.2016 г., срокът на задачата за 

разнасяне на плащането е изтекъл на 14.08.2016 г., към която дата плащането не е било 

отразено. Задачата е затворена на 14.08.2016 г., отворена е нова задача, в течението на 

чийто срок 15.08.2016 г. е отразено плащането. 

15. За обект под № 203 с наименование „Пристройка към детска градина“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202031220 от 27.11.2015 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 30.12.2015 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е посочено 

„30.12.2015 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на документа от 

клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е отразено „01.12.2015 г. Ситибанк 

9401/02.12.2015 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

08.01.2016 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата, а 

именно 30.12.2015 г., е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 30.12.2015 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 08.01.2016 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

16. За обект под № 206 с наименование „Проучване 550 кв. триф. захранване 1 и 

2 етаж на сграда на адрес ж.к. Люлин бул. Панчо Владигеров 44“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1201994006 от 20.10.2015 г.; 
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- становище за условията на присъединяване от 27.11.2015 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Предоставените документи са непълни и/или 

не отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „Клиентът сам е коригирал 

бланката, като е променил основанието на проучване на 27.10.2015 г.“.  

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1201994006 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 23.11.2015 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- в предоставените към досието документи липсват доказателства за посочената 

в таблицата информация, че на 27.10.2015 г. е извършена корекция от клиента. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 23.11.2015 г., нотификацията е приключена на 27.11.2015 г. 

При автоматичното пренасяне на данни от клиентската информационна система в 

таблицата е извлечена датата 27.11.2015 г. Датата 27.10.2015 г., на която клиентът е 

нанесъл корекция в подадената бланка – искане за проучване, е видна от клиентската 

информационна система. 

17. За обект под № 228 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202285962 от 09.08.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 10.09.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е посочено 

„10.09.2016 г.* Техническа грешка, издадено на 07.09.2016 г. В срок“, а относно „Дата 

на заплатена от клиента услуга Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е 

отразено „09.08.2016 г. Изипей/09.08.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202285962 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 07.09.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

09.08.2016 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 07.09.2016 г., с което е спазен срокът по Наредба № 6. 

Нотификацията е приключена на 10.09.2016 г. В информацията, представена с писмо от 
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12.08.2021 г., е уточнено, че становището е издадено в срок. 

18. За обект под № 257 с наименование „Апартамент“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202118272 от 22.02.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 24.03.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е посочено 

„24.03.2016 * Датата на изходящия номер е поставена при получаване на документа от 

клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е отразено „24.02.2016 г. Изипей\24.02.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202118272 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 31.03.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 24.03.2016 г. Датата 31.03.2016 г. е поставена при 

получаването му от клиента. 

19. За обект под № 267 с наименование „Апартамент“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202118448 от 22.02.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 24.03.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е посочено 

„24.03.2016 г. * Датата на изходящия номер е поставена при получаване на документа 

от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е отразено „24.02.2016 г. Изипей/24.02.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202118448 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 31.03.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 24.03.2016 г. Датата 31.03.2016 г. е поставена при 

получаването му от клиента. 

20. За обект под № 271 с наименование „Офис“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202238654 от 22.06.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 25.07.2016 г. 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 
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Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Предоставените документи са непълни и/или 

не отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „23.06.2016 г.“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени идентични 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202238654 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 26…...2016 г., без посочен месец и същата е 

различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 25.07.2016 г. Документът с 

поставена дата „26…..2016 г.“ е сканиран в нотификацията на 27.07.2016 г., от което 

може да се заключи, че на 26.07.2016 г. е получен от клиента. 

21. За обект под № 287 с наименование „Гараж“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202258771 от 12.07.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 12.08.2016 г. 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и становище за условията на присъединяване и в 

допълнение относно „Становище за условията на присъединяване“ е посочено 

„12.08.2016 г. * Датата на изходящия номер е поставена при получаване на документа 

от клиента“, а относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е отразено „гр. Благоевград, ж.к. Еленово, трети квартал 27, ж.к. Еленово-

1“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване е с отразен вх. № 

1202212927 и дата 27.05.2016 г. и същите са различни от предоставените данни в 

табличен вид; 

- Становище за условията на присъединяване към електрическата мрежа е с 

отразени изх. № 1202212927 и дата 15.08.2016 г., и същите са различни от 

предоставените данни в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът подава заявление за проучване на условията за присъединяване с вх. № 

1202212927 на 27.05.2016 г. С писмо от 31.05.2016 г. е изискана актуална скица. Със 

заявление № 1202258771 от 12.07.2016 г. клиентът прилага актуална скица, в която е 

посочен обектът. Издадено е становище с номер 1202212927 на 12.08.2016 г., датата 

15.08.2016 г. е поставена при получаването му от клиента. 

II. От изисканите 7 бр. досиета на обекти, избрани от отразените в таблица 109 

бр. забавяния за сключване на Предварителен договор преди 03.10.2016 г., се установи, 

че: 
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1. По отношение на обект под № 4 с наименование „Павилион за печатни 

издания“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202060315 от 21.12.2015 г.; 

- предварителен договор от 29.01.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и предварителен договор и в допълнение относно 

„Дата на заплатена от клиента услуга Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е 

посочено „22.12.2015 г. Ситибанк 9401/04.01.2016 г.“. 

Към предоставените в досието документи липсва приложено Заявление за 

проучване на условията за присъединяване, от което да се установи, че посочената в 

таблицата дата, а именно 21.12.2015 г., е коректна. Също така се установи, че превод на 

дължимата сума е извършен на 22.12.2015 г., а за дата на разнасяне на плащането е 

отразена 01.01.2016 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че в 

електронния и в документалния архив не се открива заявлението за проучване, но както 

е изяснено по-горе нотификацията за проучване се създава с уникален номер и дата, 

която е датата на подаване на заявлението. Клиентът е платил на 22.12.2015 г. Задачата 

от нотификацията „разнасяне на плащане“ е приключена на 01.01.2016 г., към която 

дата още не е било разнесено плащане, открита е следващата задача, през течението на 

която на 04.01.2016 е разнесено плащането, след което нотификацията е насочена на 

следваща задача за проучване. 

2. За обект под № 32 с наименование „Жилищна сграда“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

3. Относно обект под № 44 с наименование „Национално хранилище за 

погребване на радиоактивни отпадъци“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202186404 от 27.04.2016 г.; 

- предварителен договор от 03.06.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Предварителен договор (дата)“ е посочено „03.06.2016 

г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на документа от клиента“, а 

относно „Дата на залатена от клиента услуга Искане за проучване/Отразяване на 

плащането“ е посочено „05.05.2016 г. Ситибанк 9401/09.05.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 13.06.2016 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 05.05.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 08.05.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 
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Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

датата в таблицата е датата, на която е изготвен документът според клиентската 

информационна система. Датата 13.06.2016 г. е датата на подписване на 

предварителния договор. Клиентът е платил на 05.05.2016 г. Задачата от нотификацията 

„разнасяне на плащане“ е приключена на 08.05.2016, към която дата още не е било 

отразено плащането, открита е следващата задача, през течението на която на 

09.05.2016 е отразено плащането, след което нотификацията е насочена на следваща 

задача за проучване. 

4. За обект под № 66 с наименование „Хотелска сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202214334 от 30.05.2016 г.; 

- предварителен договор от 30.06.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни относно искане за проучване и предварителен договор и в допълнение относно 

„Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените документи“ е посочено „с. 

Долна баня, ул. „Оборище“ № 43, УПИ IV-1698, кв.96а - Техническа грешка, няма 

затруднен достъп, спазен срока от датата на плащането“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че в същото 

не са налични документи, от които да се установят датите на заплатена от клиента 

услуга и отразяването на извършеното плащане и в тази връзка не може да се направи 

извод, че посочената в таблицата информация е коректна. Отделно от това дружеството 

е отразило, че Предварителен договор е от дата 30.06.2016 г., но в предоставения по 

досието Предварителен договор 1202214334 липсват отразена дата и подписи на 

договарящите се и в тази връзка не може да се направи извод, че посочената в 

таблицата информация е коректна. При подадената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация е посочена причина за неспазване на срока, която в информацията, 

предоставена с писмо от 21.07.2021 г., е определена от дружеството като „техническа 

грешка“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 03.06.2016 г. Отразено е плащането на 03.06.2016 г. Проектът на 

предварителен договор е одобрен от технически съвет, проведен на 29.06.2016 г. 

Нотификацията е приключена на 30.06.2016 г. Предварителният договор не е подписан, 

окончателен не е сключван. 

5. За обект под № 68 с наименование „Преустройство, промяна на 

предназначението на краварник в склад и цех за обработка на метали и пристрояване 

към цех“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202272242 от 26.07.2016 г.; 

- предварителен договор от 02.09.2016 г.; 

- причина за неспазения 30-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.04.2014 г.) е „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 
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данни относно искане за проучване и предварителен договор и в допълнение относно 

„Предварителен договор (дата)“ е посочено „02.09.2016 г. * Датата на изходящия номер 

е поставена при получаване на документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от 

клиента услуга Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е отразено „09.08.2016 

Ситибанк 9401/09.08.2016 г.“ 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 19.09.2016 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 09.08.2016 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 06.08.2016 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

датата в таблицата 02.09.2016 г. е датата, на която е изготвен документът според 

клиентската информационна система. Датата 19.09.2016 г. е датата на подписване на 

предварителния договор. Клиентът е платил на 09.08.2016 г. Задачата от нотификацията 

„разнасяне на плащане“ е приключена на 06.08.2016, към която дата още не е било 

отразено плащането, открита е следващата задача, през течението на която на 

09.08.2016 г. е отразено плащането, след което нотификацията е насочена на следваща 

задача за проучване. 

6. За обект под № 87 с наименование „Базова станция SOF 125 гр.София, ж.к. 

Разсадника-Коньовица, бл. 87, вх. Д, бул. Вардар Р = 6 kW, трифазно за постоянното и 

за врем. захр“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни 

и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

7. За обект под № 114 с наименование „Базова станция VRC 114“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

III. От изисканите 131 бр. досиета на обекти, избрани от отразените в таблица 

2 084 бр. забавяния за издаване на Становище за условията на присъединяване след 

04.10.2016 г., се установи, че: 

1. За обект под № 12 с наименование „Преместваем обект - павилион“ не са 

установени несъответствия в предоставените данни. 

2. За обект под № 15 с наименование „Стопанска сграда“ не са установени 

несъответствия в предоставените данни. 

3. За обект под № 77 с наименование „Двуетажна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202512068 от 09.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 06.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Удължаване на срока съгласно Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Причина за удължаване на срока съгласно Наредба № 

6“ е посочено: „Удължаване на срок по чл. 12 ал. 4 от Наредба 6“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

10.04.2017 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа от което да се установи, че посочената в таблицата дата, а 

именно 06.04.2017 г., е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, действала към периода на 

разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат по ЗУТ, е следвало да се 

издава предварителен договор, нормативната уредба не е изисквала издаване на 

становище. 

4. За обект под № 95 с наименование „Едноетажна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202560645 от 26.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 26.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „04.05.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 25.05.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- в изпратеното до клиента уведомление с изх. № 1202560645 е отразена дата 

02.05.2017 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 25.05.2017 г. Нотификацията е приключена на 26.05.2017 г. 

5. За обект под № 97 с наименование „Приемник на ел. енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202563278 от 28.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 26.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „гр. Нови Искър, Парцел 00357.5299.182, м. Дупките-

Муртеница - Грешно подадено, няма затруднен достъп, спазен срока от дата на 

плащането“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 25.05.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Затруднено локализиране на обекта. Уточняване с клиента на място“ за неспазване на 

срока за изготвяне на становище. С писмо от 21.07.2021 г. същата е определена от 

дружеството като „грешно подадено“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 25.05.2017 г. Нотификацията е приключена на 26.05.2017 г. 

6. За обект под № 101 с наименование „Жилище-Апартамент“ в предоставената 

с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202568741 от 04.05.2017 г.; 
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- становище за условията на присъединяване от 06.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване.“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „09.05.2017 г. Ситибанк /10.05.2017 

г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 01.06.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 01.06.2016 г. Нотификацията е приключена на 02.06.2017 

г., която дата е подадена в таблицата. 

7. За обект под № 136 с наименование „Приемник на ел. енергия“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

8. За обект под № 140 с наименование „Пристройка към 171-во СОУ Стоил 

Попов“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202676289 от 22.08.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 20.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.08.2017 г. Ситибанк/28.08.2017 

г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

29.09.2017 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата, а 

именно 20.09.2017 г., е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, действала към периода на 

разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат по ЗУТ, е следвало да се 

издава предварителен договор, нормативната уредба не е изисквала издаване на 

становище. 

9. За обект под № 158 с наименование „Самостоятелен обект“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202766557 от 16.11.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 12.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване.“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 
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данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „16.11.2017 г. Изипей /18.11.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 11.12.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

16.11.2017 г. и на същата дата е извършено и плащане по заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 11.12.2017 г. Нотификацията е приключена на 12.12.2017 г. 

Посочената причина „забавяне на плащането на дължимата такса“ обхваща и случаите, 

в които между датата на плащане и датата на постъпване на сумата по сметка на 

дружеството има разлика от няколко дни. 

10. За обект под № 168 с наименование „Полумасивна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202784222 от 04.12.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 11.01.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „16.8.2017 г. Първото искане 

от клиента е подадено на 10.08.2017 г., по него е искано допълване на документи с 

писмо от 16.08.2017 г. Клиентът не е представил исканият документ и преписката е 

прекратена. След представяне на документа е издадено становище“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване е с отразен вх. № 

120266331 и дата 10.08.2017 г. и същите са различни от предоставените данни в 

табличен вид; 

- В становище с изх. № 1202784222 е отразена дата 09.01.2018 г., която е 

различна от датата предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е подал заявление за проучване на условията за присъединяване с вх. № 

120266331/10.08.2017 г. С писмо е поискано представяне на документи. Клиентът не е 

представил исканите документи. На 04.12.2017 г. със заявление вх. № 1202784222 

клиентът е подал липсващите документи. На 09.01.2018 г. е издадено становище. 

Нотификацията е приключена на 11.01.2018 г. 

11. За обект под № 187 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202870383 от 23.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 22.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „26.02.2018 г. Ситибанк /27.02.2018 

г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.03.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 20.03.2018 г. Нотификацията е приключена на 22.03.2018 г. 

12. За обект под № 188 с наименование „Приемник на ел.енергия“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

13. За обект под № 207 с наименование „Жилищна сграда с офиси и подземни 

гаражи“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202331206 от 07.10.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 04.11.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Искане за проучване - Дата“ е посочено „07.10.2016 г. 

Техническа грешка, заявлението е подадено на 27.09.2016 г. 07.10.2016 г. е датата на 

отразяване на плащането“, относно „Становище за условията на присъединяване 

(дата)“ е посочено „04.11.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при 

получаване на документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга 

Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е отразено „03.10.2016 г. Ситибанк 

/07.10.2016 г. - Разглеждано на технически съвет. Сложна фактическа обстановка“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване с вх. № 1202331206 е с 

отразена дата 27.09.2016 г. и същата е различна от датата, предоставена в табличен вид; 

- В становище с изх. № 1202331206 е отразена дата 23.11.2016 г., която е 

различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

заявлението е подадено на 27.09.2016 г. Предоставена  е информация за причината за 

нанасянето в таблицата на друга дата. 

Становището е изготвено на 04.11.2016 г., датата 23.11.2016 г. е датата, на която 

клиентът е посетил търговски център за получаването на документа. 

14. За обект под № 256 с наименование „Жилищна сграда с ателиета“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202427743 от 14.12.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.01.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 
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В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „21.01.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.12.2016 г. Изипей /23.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в становище изх. № 1202427743 е отразена дата 23.01.2017 г., която е различна 

от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 21.01.2017 г. Датата 23.01.2017 г. е датата, на която 

клиентът е посетил търговски център за получаването на документа. 

15. За обект под № 299 с наименование „Жилищна сграда с П.Г. и Арт център“ 

не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация 

с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

16. За обект под № 303 с наименование „Тавански етаж“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202518258 от 16.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 13.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „17.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване с вх. № 1202518258 е с 

отразена дата 15.03.2017 г. и същата е различна от датата, предоставена в табличен вид; 

- В становище с изх. № 1202518258 е отразена дата 10.04.2017 г., която е 

различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

заявлението е подадено на 15.03.2017 г. Становището е издадено на 10.04.2017 г., на 

13.04.2017 г. е приключена нотификацията. 

17. За обект под № 354 с наименование „Магазин“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

18. За обект под № 381 с наименование „Масивна едноетажна жилищна сграда“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202679419 от 24.08.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 19.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „30.08.2017 г.“. 

Несъответствия: 
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- в становището е отразена дата 15.09.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 15.09.2017 г. На 19.09.2017 г. е приключена нотификацията. 

19. За обект под № 391 с наименование „Жилищна сграда“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

20. За обект под № 416 с наименование „Офис-склад /магазин/“ в предоставената 

с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202817448 от 05.01.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 09.02.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „09.02.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „16.01.2018 г. Ситибанк /17.01.2018 

г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202817448 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 14.02.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 16.01.2018 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена 16.01.2018 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 09.02.2018 г. На 14.02.2018 г. клиентът е посетил търговски 

център за получаване на документа и върху същия е поставена тази дата. Клиентът е 

платил на 16.01.2018 г., на която дата е изтичал срокът на задачата „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, на 17.01.2018 г. е отразено плащането. 

21. За обект под № 431 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202870666 от 23.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „01.03.2018 г. Изипей/01.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.03.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 20.03.2018 г. Нотификацията е приключена на 21.03.2018 г. 

22. За обект под № 452 с наименование „ЧЖС на два етажа - пристройка“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

23. За обект под № 462 с наименование „Магазин 3“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

24. За обект под № 495 с наименование „Пристр. на склад. помещения за нехран. 

стоки към същ. база“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202341592 от 05.10.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 04.11.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „04.11.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при подписване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „06.10.2016 г. Ситибанк/07.10.2016 

г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

08.11.2016 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 04.11.2016 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 08.11.2016 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

25. За обект под № 527 с наименование „Приемник на електрическа енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202405246 от 25.11.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 23.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „гр. София, р-н Кремиковци, кв. Враждебна, м. Новата махала, 

ПИ 68134.8566.4“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 22.12.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 22.12.2016 г., нотификацията е приключена на 23.12.2016 г. 

26. За обект под № 570 с наименование „Автомивка“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202496357 от 23.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 31.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „10.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 30.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 30.03.2017 г., нотификацията е приключена на 31.03.2017г., 

която дата при автоматичното преливане на данни от клиентската информационна 

система е отразена в таблицата. 

27. За обект под № 586 с наименование „Гараж № 1“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202527295 от 23.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.04.2017г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „27.03.2017 г. Браво/27.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 20.04.2017 г., нотификацията е приключена на 21.04.2017 г., 

която дата при автоматичното преливане на данни от клиентската информационна 

система е отразена в таблицата. 

28. За обект под № 645 с наименование „Паянтова жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202635663 от 10.07.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 09.08.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „18.07.2017 г. Изипей/18.07.2017 г.“. 
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Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 08.08.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 08.08.2017 г., нотификацията е приключена на 09.08.2017 г., 

която дата при автоматичното преливане на данни от клиентската информационна 

система е отразена в таблицата. 

 

29. За обект под № 653 с наименование „Приемник на ел.енергия-пароструйка“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202686779 от 01.09.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 27.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „гр. София, кв. Орландовци, ул. Простор 1 - Техническа грешка 

в подадената информация, становището е издадено в срок“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 26.09.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 26.09.2017 г., нотификацията е приключена на 27.09.2017 г., 

която дата при автоматичното преливане на данни от клиентската информационна 

система е отразена в таблицата. 

30. За обект под № 666 с наименование „Двуетажна жилищна сграда“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

31. За обект под № 672 с наименование „Софийска професионална гимназия по 

туризъм“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202819124 от 08.01.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.02.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „12.01.2018 г. Ситибанк /22.01.2018 

г.“. 

Несъответствия: 

- Становище с изх. № 1202819124 за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа е с отразена дата 06.02.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 12.01.2018 г., а за дата на разнасяне 
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на плащането е отразена дата 19.01.2018 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 06.02.2018 г., нотификацията е приключена на 07.02.2018 г., 

която дата при автоматичното преливане на данни от клиентската информационна 

система е отразена в таблицата. Клиентът е платил на 12.01.2018 г. Плащането е 

отразено в клиентската информационна система на 22.01.2019 г. Датата 19.01.2019 г. е 

дата на затваряне на задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, след което е 

отворена нова задача, за да се изчака отразяването на плащането. 

32. За обект под № 698 с наименование „Строителство на Многофам. жил. 

сграда с маг., надз. и подз.гаражи“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202410425 от 01.12.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 27.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучван/Отразяване на плащането“ е посочено: „Техническа грешка. Изпратено е 

писмо за допълване на документи“. 

След преглед на предоставените данни се установи, че при подадената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация е посочена причина „Забавяне на плащането на дължимата 

такса“ за неспазване на срока за изготвяне на становище. Посочената причина не е в 

съответствие с предоставените от дружеството данни, от които е видно, че има 

изпратено  писмо за допълване на документи. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

поради големия обем информация, която бе поискана от КЕВР, в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. таблица е допусната техническа грешка, която е отстранена с 

писмо от 21.07.2021 г., като са представени документи. 

33. За обект под № 718 с наименование „Жилище в подпокривното 

пространство“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202474401 от 03.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 02.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „02.03.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „10.02.2017 г. Клиента сам е 

коригирал  подадената бланка“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

13.03.2017 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 
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електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, действала към периода на 

разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат по ЗУТ, е следвало да се 

издава предварителен договор, нормативната уредба не е предвиждала издаване на 

становища. 

34. За обект под № 769 с наименование „Поставяем обект-фургон на основание 

на чл.56, ал.1 , ал.2 от ЗУТ“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202588057 от 25.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 22.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „22.06.2017 г.*Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в 

подадените документи“ е посочено „Мечкул, 000760, местност Зад къщи“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 23.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 22.06.2017 г. На 23.06.2017 г. е получено от клиента. 

35. За обект под № 789 с наименование „Ресторант, прист ресторант, надстройка 

втори, трети и тавански етаж“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202756724 от 08.11.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 05.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „13.11.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 24.11.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 24.11.2017 г. Нотификацията е приключена на 05.12.2017 г. 

36. За обект под № 791 с наименование „Клуб“ не са установени несъответствия 

в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 

21.07.2021 г. 

37. За обект под № 803 с наименование „Склад-фуражна кухня“ не са 
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установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

 

38. За обект под № 828 с наименование „Гараж № 2, ул. Лайка № 31, гр.Плевен“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202519850 от 16.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 13.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучван/Отразяване на плащането“ е посочено: „16.03.2017 г. Изипей/20.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

16.03.2017 г. и на същата дата е извършено и плащане по заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация не е неточна/невярна. Плащането 

е отразено в системата на дата 20.03.2017 г., от която дата започва да тече срокът за 

издаване на становище и същото е издадено в 25-дневния срок. 

39. За обект под № 832 с наименование „Съществуваща сграда“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

40. За обект под № 863 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202410387 от 01.12.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 30.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „02.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 29.12.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 29.12.2016 г., нотификацията е приключена на 30.12.2016 г. 

41. За обект под № 877 с наименование „Приемник на ел. енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202453826 от 13.01.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 08.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 
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Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „Козлодуй ул.Стефан Караджа № 45А, п.и. 37798.502.422, кв. 

661“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.02.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 08.02.2017 г. На 20.02.2017 г. е поставена дата при 

посещение на клиента в търговски център. 

42. За обект под № 901 с наименование „Сгр. с магазини,офиси и склад в сутер.–

вр. ел. захр. за строителство“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202613470 от 19.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 19.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено: „19.07.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента.“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „20.06.2017 г. Ситибанк/21.06.2017 г. 

- уточняване с клиента“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 24.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 19.07.2017 г. На 24.07.2017 г. е получено от клиента. 

43. За обект под № 937 с наименование „Покрит мост-сграда за търговия-

помещение № 4“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202391805 от 14.11.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 15.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „17.11.2016 г. Ситибанк/18.11.2016 

г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 14.12.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 
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Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 14.12.2016 г. Нотификацията е приключена на дата 

15.12.2016 г., която дата е пренесена в таблицата от клиентската информационна 

система. 

44. За обект под № 970 с наименование „Охрана и осветление“ в предоставената 

с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202563169 от 28.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 25.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „с. Калейца, местн. Ройнижа - Техническа грешка. 

Становището е издадено на 23.05.2017 г. в нормативно определения срок“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 23.05.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 23.05.2017 г., на 25.05.2017 е приключена нотификацията. 

45. За обект под № 997 с наименование „Втори жилищен етаж“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

46. За обект под № 1000 с наименование „Захранване за водомерна измервателна 

група за минерална вода“ не са установени несъответствия в предоставените от 

дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

47. За обект под № 1012 с наименование „Гараж с идентификатор 

№55539.100.316.1“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202981772 от 22.06.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 27.07.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „28.06.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 30.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 27.07.2018 г. На 30.07.2017 г. е получено от клиента. 

48. За обект под № 1020 с наименование „Жил сграда с апар-ти и стаи за 

курортисти и хотел и обсл. дейности“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  
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- искане за проучване вх. № 1202744520 от 30.10.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 05.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „05.12.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента.“, а относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в 

подадените документи“ е посочено: „с. Богослов местност Селска ливада - техническа 

грешка. Становището е издадено в срок на 22.11.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в приложеното Становище за условията на присъединяване към електрическата 

мрежа с изх. № 1202744520/1/ не е вписана дата, поради което не може да се установи, 

че посочената в таблицата дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 22.11.2017 г. Получено на 05.12.2017 г. 

49. За обект под № 1038 с наименование „Гараж“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202479963 от 08.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „08.02.2017 г. Изипей/08.02.2017 г. - 

Техническа грешка. Срокът изтича в почивен ден. Издадено е в първия работен ден“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 06.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

08.02.2017 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 06.03.2017 г., нотификацията е приключена на 07.03.20174 

г. 

50. За обект под № 1049 с наименование „Складова база, административна и 

селскостопанска сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202540051 от 05.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 01.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „10.04.2017 г. Ситибанк /11.04.2017 

г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 28.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 28.04.2017 г. Нотификацията е приключена на 01.05.2017 г., 

която дата е отразена в таблицата при попълването й посредством автоматично 

пренасяне на част от информацията от клиентската информационна система.   

51. За обект под № 1067 с наименование „Магазин“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202639557 от 13.07.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 08.08.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „18.07.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 07.08.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 07.08.2017 г. Нотификацията е приключена на 08.08.2017 г., 

която дата е отразена в таблицата при попълването й посредством автоматично 

пренасяне на част от информацията от клиентската информационна система. 

52. За обект под № 1075 с наименование „Дом на покойника“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

53. За обект под № 1092 с наименование „Втори етаж от жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 202454413 от 13.01.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 10.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „10.02.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „14.01.2017 г. Изипей/14.01.2017 г. - 

Техническа грешка. Становището е издадено на 08.02.2017 г.“. 

Несъответствия: 
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- в становището е отразена дата 13.01.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че на 

13.01.2017 г. е подадено искането за проучване. Становището е изготвено на 08.02.2017 

г. 

54. За обект под № 1110 с наименование „Ателие“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202496907 от 23.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 24.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „24.03.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „24.02.2017 г. Изипей/24.02.2017 г. - 

Техническа грешка становището е издадено в срок на 22.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 22.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 22.03.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 24.03.2017 г. 

55. За обект под № 1123 с наименование „Увеличение на мощност на жилищна 

сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202542998 от 07.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 11.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „11.05.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „Техническа грешка. 

Становището е издадено на 04.05. в срок“. 

Несъответствия: 

- в приложеното Становище за условията на присъединяване към електрическата 

мрежа с изх. № 1202542998 не е вписана дата, поради което не може да се установи, че 

посочената в таблицата дата е коректна; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина за 

неспазване на срока, която в информацията, предоставена с писмо от 21.07.2021 г., е 

определена от дружеството като „Техническа грешка“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 04.05.2017 г. в срок“. 

56. За обект под № 1134 с наименование „Приемници на ел.енергия за нуждите 

на зелена с-ма–обекти № 6, 7, 8 и 9“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202593444 от 31.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 30.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „05.06.2017 г. Ситибанк/06.06.2017 

г.“. 

Несъответствия: 

- за дата на издаденото становище е отразен месец юли 2017 г. без да е вписан 

конкретен ден от същия (…07.2017 г.), което е различно от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 30.06.2017 г., с което е спазен 25-дневният срок. В 

документа е поставен месецът на получаването му, който е юли и не е отразена 

конкретната дата. 

57. За обект под № 1145 с наименование „Апартамент № 3в, образуван чрез 

преустройство на II-ро ниво на маг. № 1“ не са установени несъответствия в 

предоставените от дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 

21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.06.2017 г. Ситибанк 

9401/23.06.2017 г.“.  

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че за дата на 

разнасяне на плащането е посочена дата 19.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 23.06.2017 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 23.06.2017 г. Датата 19.06.2017 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака 

отразяването на плащането. 

58. За обект под № 1163 с наименование „Приемник на ел. енергия за нуждите 

на зелена система - обект № 10“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация 

са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202675920 от 21.08.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 
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В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „25.08.2017 г. Ситибанк 

9401/28.08.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- за дата на издаденото становище е отразен месец септември 2017 г. без да е 

вписан конкретен ден (…09.2017 г.), поради което не може да се установи, че 

посочената в таблицата дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 21.09.2017 г., с което е спазен 25-дневният срок. В 

документа е поставен месецът на получаването му, който е септември, не е отразена 

конкретната дата. 

59. За обект под № 1178 с наименование „Втори етаж на жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202754791 от 07.11.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 06.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „14.11.2017 г. Изипей/14.11.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 07.11.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 06.12.2017 г. На 07.11.2017 г. е подадено искането за 

проучване от клиента. 

60. За обект под № 1196 с наименование „Приемник на ел. енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202847933 от 02.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 02.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „02.03.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „02.02.2018 г. Изипей/02.02.2018 г. - 

Техническа грешка. Клиентът е представил на 14.02.2018 г. нови документи. 

Становището е издадено на 28.02.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 28.02.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 
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„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

02.02.2018 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по заявената услуга. В 

допълнение с писмо от 21.07.2021 г. дружеството е предоставило информация за 

допусната „Техническа грешка“ при подадените с писмо от 04.02.2019 г. данни.  

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 28.02.2018 г., нотификацията е приключена на 02.03.2018 г. 

61. За обект под № 1198 с наименование „Гараж № 1“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202859317 от 13.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 22.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „19.02.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване от дата 13.02.2018 г. е 

с отразен вх. № 1202859313 и същият е различен от предоставения в табличен вид; 

- в становището 1202859317 е отразена дата 21.03.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 21.03.2018 г. 

Нотификацията е приключена на 22.03.2018 г. Заявлението е подадено на 13.02.2018 г., 

номерът генериран от клиентската информационна система е 1202859317, при 

преписването му върху бланката вместо „7“ е записана цифра „3“. 

62. За обект под № 1210 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202894185 от 21.03.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 17.04.2018г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.03.2018 г. Ситибанк 

9401/26.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 21.03.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 21.03.2018 г. На 17.04.2018 г. е подадено искането за 

проучване от клиента. 
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63. За обект под № 1225 с наименование „Аптека“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

64. За обект под № 1245 с наименование „Четири броя жилищни сгради“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202460770 от 20.01.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 15.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „15.02.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „23.01.2017 г. Ситибанк 

9401/24.01.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

10.03.2017 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 15.02.2017 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 10.03.2017 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

65. За обект под № 1263 с наименование „Офис сграда и склад“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено: „25.05.2018 г.“.  

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че за дата на 

изпратеното до клиента писмо с изх. № 1202948816 е посочена дата 22.05.2017 г., която 

е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

писмото е с дата 22.05.2018 г. 

66. За обект под № 1303 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202428275 от 15.12.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 10.01.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място.“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 
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данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „10.01.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента.“, а относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в 

подадените документи“ е посочено: „гр. Нови Искър, Парцел 00357.5299.182, м. 

Дупките-Муртеница - Грешно подадено, няма затруднен достъп, спазен срока от датата 

на плащането“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 27.12.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина за 

неспазване на срока, която в информацията, предоставена с писмо от 21.07.2021 г., е 

определена от дружеството като „Грешно подадено“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е изготвено на 27.12.2016 г. На 10.01.2017 г. е получено от клиента. 

Причината е „Затруднено локализиране на обекта“. С писмо от 21.07.2021 г. 

дружеството е посочило, че обектът се намира в ромска махала, влизане с представител 

на ромската общност за локализиране на обекта. В КП Е-14 е допусната техническа 

грешка при отразяване на данните за този обект. 

67. За обект под № 1337 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202512815 от 10.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 05.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място.“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „Самоков, ул. Здравец № 359Б - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за  локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 07.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 05.04.2017 г. Получено е на 07.04.2017 г. 

68. За обект под № 1348 с наименование „Приемник“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202513160 от 10.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 05.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „гр. Самоков, ул. Здравец № 48 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за  локализиране на обекта“. 



 

  стр. 65 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 07.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 05.04.2017 г. Получено е на 07.04.2017 г. 

69. За обект под № 1354 с наименование „Лятна кухня“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202516240 от 14.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 12.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено: „16.03.2017 г. Ситибанк 

9401/17.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 11.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 11.04.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 12.04.2017 г. 

70. За обект под № 1368 с наименование „Жилище апартамент – втори етаж от 

жилищна сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202534073 от 31.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 26.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено: „гр. Самоков, ул. Захари Хаджигюров № 46 - ромска махала, 

влизане с представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 24.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 24.04.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 26.04.2017 г. 

71. За обект под № 1411 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202569248 от 05.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 31.05.2017 г.; 



 

  стр. 66 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „ Искане за проучване-Дата“ е посочено „05.05.2017 г. 

Заявлението не се открива в архива на Дружеството“, а относно „Пълен адрес на обекта 

посочен от клиента в подадените документи“ е посочено: „гр. Самоков, ул. Здравец № 

130 - ромска махала, влизане с представител на ромската общност за локализиране на 

обекта“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че липсва 

приложено Заявление за проучване на условията за присъединяване, от което да се 

установи, че посочената в таблицата дата е коректна. Отделно от горното се установи и 

следното несъответствие: в становището е отразена дата 02.06.2017 г., която е различна 

от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 31.05.2017 г. Получено е на 02.06.2017 г. В електронния и в 

документалния архив не се открива заявлението за проучване, но както е отбелязано 

по-горе нотификацията за проучване се създава с уникален номер и дата, която е датата 

на подаване на заявлението. 

72. За обект под № 1421 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202569486 от 05.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 83 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 02.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 31.05.2017 г. Получено е на 02.06.2017 г. 

73. За обект под № 1432 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202569681 от 05.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 
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документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 115 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 02.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 31.05.2017 г. Получено е на 02.06.2017 г. 

74. За обект под № 1444 с наименование „Еднофамилна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202587248 от 23.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 29.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „01.06.2017 г. - Клиентът сам 

подава ново заявление и заплаща услугата на 02.06.2017 г. Становището е издадено на 

28.06.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 28.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 28.06.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 29.06.2017 г. 

75. За обект под № 1472 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202609965 от 15.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 11.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 587 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 19.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 11.07.2017 г. Получено е на 19.07.2017 г. 

76. За обект под № 1484 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  



 

  стр. 68 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

- искане за проучване вх. № 1202610157 от 15.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 12.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 583 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 19.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 11.07.2017 г. Получено е на 19.07.2017 г. 

77. За обект под № 1494 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202610295от 15.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 11.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Ружа № 6 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 19.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 11.07.2017 г. Получено е на 19.07.2017 г. 

78. За обект под № 1506 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202616949 от 22.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 18.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 148 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 04.08.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 
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Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 12.07.2017 г. Получено е на 04.08.2017 г. 

79. За обект под № 1516 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202617341 от 22.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 18.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 240 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 04.08.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 12.07.2017 г. Получено е на 04.08.2017 г. 

80. За обект под № 1527 с наименование „Едноетажна масивна жилищна сграда“ 

не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация 

с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „05.09.2017 г. Ситибанк 

9401/07.09.2017 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че за дата на 

разнасяне на плащането е посочена дата 05.09.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 05.09.2017 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 07.09.2017 г. Датата 05.09.2017 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака 

отразяването на плащането. 

81. За обект под № 1533 с наименование „Складова база“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „28.11.2017 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че за дата на 

изпратеното до клиента писмо с изх. № 1202770100 е посочена дата 24.11.2017 г., която 

е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 
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писмото за уведомяване на клиента е изготвено на 24.11.2017 г. 

82. За обект под № 1554 с наименование „Съблекалня“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „25.05.2018 г. Ситибанк 

9401/25.05.2018 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че за дата на 

разнасяне на плащането е посочена дата 22.05.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 25.05.2018 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 25.05.2018 г. Датата 22.05.2018 е дата на затваряне на задача „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака 

отразяването на плащането. 

83. За обект под № 1567 с наименование „Плевня“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202951933 от 22.05.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 20.06.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „20.06.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „25.05.2028 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 22.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 20.06.2018 г. Получено е на 22.06.2018 г. 

84. За обект под № 1585 с наименование „Вила“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202605736 от 12.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 18.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „12.05.2017 г. Ситибанк 

9401/22.06.2017 г. - Промяна на инвестиционните намерения“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 12.07.2017 г., която е различна от датата, 
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предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 12.07.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 18.07.2017 г. 

85. За обект под № 1589 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202569326 от 05.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 31А - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за  локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 02.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 31.05.2017 г. Получено е на 02.06.2017 г. 

86. За обект под № 1635 с наименование „Кръгово кръстовище“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202889148 от 16.03.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 19.04.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „23.03.2018 г. Ситибанк 

9401/26.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- за дата на издаденото становище е отразена 2018 г., без да са вписани 

конкретен ден и месец, поради което не може да се установи, че посочената в таблицата 

дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 19.04.2018 г. При 

получаването от клиента не е поставена дата на хартиения носител. 

87. За обект под № 1650 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202616994 от 22.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 18.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 
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Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. Самоков, ул. Здравец № 106 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 04.08.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 18.07.2017 г. Получено е на 04.08.2017 г. 

88. За обект под № 1660 с наименование „Приемник на електрическа енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202885303 от 13.03.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 17.04.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „20.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 11.04.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 11.04.2018 г. 

Нотификацията е приключена на 17.04.2018 г. 

89. За обект под № 1689 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202451968 от 11.01.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 09.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „09.02.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „14.01.2017 г. Изипей/14.01.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- за дата на издаденото становище е отразена 2017 г., без да са вписани 

конкретен ден и месец, поради което не може да се установи, че посочената в таблицата 

дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е от 09.02.2017 г. 
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90. За обект под № 1699 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202509878 от 08.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „07.04.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „11.03.2017 г. Изипей/11.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 05.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 05.04.2017 г. Получено е на 07.04.2017 г. 

91. За обект под № 1709 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202582093 от 18.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 16.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „16.06.2017 г. Унищожен архив“, а относно „Дата на залатена от клиента 

услуга Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „22.05.2017 г. 

Ситибанк 9401/23.05.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи липсва приложено Становище за 

условията на присъединяване към електрическата мрежа от което да се установи, че 

посочената в таблицата дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 16.06.2017 г. 

92. За обект под № 1720 с наименование „Съществуваща двуетажна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202711865 от 28.09.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 25.10.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „29.09.2017 г. Ситибанк 

9401/02.10.2017 г.“. 

Несъответствия: 
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- за дата на издаденото становище е отразена 2017 г., без да са вписани 

конкретен ден и месец, поради което не може да се установи, че посочената в таблицата 

дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е от 25.10.2017 г. 

93. За обект под № 1730 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202848154 от 02.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 02.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „02.03.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „06.02.2018 г. Ситибанк 

9401/07.02.2018 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

14.03.2018 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 02.03.2018 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 14.03.2018 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

94. За обект под № 1741 с наименование „Складове офиси и магазини“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1203008821 от 20.07.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 16.08.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „16.08.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „23.07.2018 г. Ситибанк 

9401/24.07.2018 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

15.10.2018 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 16.08.2018г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 15.10.2018 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 

по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

95. За обект под № 1757 с наименование „Складова сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202874049 от 28.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 29.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „02.03.2018 г. Ситибанк 

9401/06.03.2018 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

29.03.2018 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 29.03.2018 г. е изготвен и подписан предварителен договор. Съгласно чл. 

12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, действала към периода на разглеждане на 

тази преписка, за обекти, които се изграждат по ЗУТ, е следвало да се издава 

предварителен договор, нормативната уредба не е предвиждала издаване на становища. 

96. За обект под № 1773 с наименование „Апартамент № 2“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202502929 от 01.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „14.03.2017 г. Изипей/14.03.2017 г. “. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 29.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 14.03.2017 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 12.03.2017 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 29.03.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 07.04.2017 г. Клиентът е платил на 14.03.2017 г. 

Плащането е отразено в клиентската информационна система на 14.03.202 г. Датата 
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12.03.2017 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, 

след което е отворена нова задача, за да се изчака отразяването на плащането. 

97. За обект под № 1784 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1202702992 от 18.09.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 18.10.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „18.10.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „29.09.2017 г. Ситибанк 

9401/29.09.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

12.01.2017 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект е подписан Предварителен договор от 12.01.2017 г. Клиентът е подал искане 

1202702992/18.09.2017 г. за изменение на уговорените условия. На 18.10.2018г. е 

изготвено Споразумение към Предварителния договор, което споразумение е 

подписано от клиента на 25.10.2017 г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в 

редакцията й, действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които 

се изграждат по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната 

уредба не е предвиждала издаване на становища. 

98. За обект под № 1795 с наименование „Ателие“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни:  

- искане за проучване вх. № 1203001579 от 12.07.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.08.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „16.07.2018 г. Ситибанк 

9401/17.07.2018 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложен предварителен договор от 

09.08.2018 г., но липсва приложено Становище за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от което да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

този обект на 07.08.2018 г. е изготвен предварителен договор, който е подписан от 

клиента на 09.08.2018 г.  Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6, в редакцията й, 

действала към периода на разглеждане на тази преписка, за обекти, които се изграждат 
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по ЗУТ, е следвало да се издава предварителен договор, нормативната уредба не е 

предвиждала издаване на становища. 

99. За обект под № 1798 с наименование „Резервно електрозахранване с Дизел-

Генератор за Офисна площ (включително помещение за охрана и увеличение за 

асансьор) и складове (включително архиви и увеличение за хидравлични рампи с 

ръкав)“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни:  

- искане за проучване вх. № 1202351060 от 11.10.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 09.11.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „Плащането е отразено на 

17.10.2016 г. Становището не е за присъединяване на обект, а за съгласуване на 

присъединяване на независим източник на присъединен обект“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 08.11.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 08.11.2016 г. 

Нотификацията е приключена на 09.11.2016 г. 

100. За обект под № 1830 с наименование „Реконструкция на топлопреносната 

мрежа на Топлофикация София“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация 

са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202526905 от 23.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 21.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „29.03.2017 г. Изипей/29.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 21.04.2017 г. 

101. За обект под № 1843 с наименование „Производствена сграда“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

102. За обект под № 1862 с наименование „Реконструкция на топлопреносната 

мрежа на Топлофикация София“ не са установени несъответствия в предоставените от 

дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

103. За обект под № 1881 с наименование „Сграда с идентификатор 
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07106.1402.851.1“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202777540 от 28.11.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 29.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „29.11.2017 г. Ситибанк 

9401/30.11.2017 г. Становището е издадено на 20.12.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 20.12.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е изготвено на 20.12.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 29.12.2017 г. 

104. За обект под № 1895 с наименование „Магазин 2“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

105. За обект под № 1930 с наименование „Магазин за промишлени стоки“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202488971 от 15.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 14.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „15.02.2017 г. Изипей/15.02.2017 г. 

Няма забавено плащане. Становището е издадено в срок, в първия работен ден“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 13.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

становище. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от дружеството 

данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е подадено на 

15.02.2017 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 13.03.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 14.03.2017 г. Плащането е на дата 15.02.2017 г., 

отразено е на същата дата, като с писмо от 21.07.2021 г. е посочено, че няма забавяне на 

плащането. 

106. За обект под № 1947 с наименование „Универсална складова база за 

хартиени консумативи, санитарен фаянс, строителни и изолационни материали, офиси“ 
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в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202366679 от 24.10.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 24.11.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „24.11.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „Плащането е отразено на 

26.10.2016 г. Становището е издадено в срок“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 22.11.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 22.11.2016 г. 

Нотификацията е приключена на 24.11.2016 г. 

107. За обект под № 1960 с наименование „Приемник на ел. енергия“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202602729 от 09.06.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 07.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в подадените 

документи“ е посочено „гр. София, ул. 520 № 24 - ромска махала, влизане с 

представител на ромската общност за локализиране на обекта“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 05.07.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 05.07.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 07.07.2017 г. 

108. За обект под № 1969 с наименование „Административна сграда с 

конферентни зали и бистро с подземен гараж“ не са установени несъответствия в 

предоставените от дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 

21.07.2021 г. 

109. За обект под № 2002 с наименование „Вр. за строителство на Трети 

метродиаметър, строителна площадка на метродепо Земляне“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202396862 от 17.11.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 14.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „21.11.2016 г. Ситибанк 

9401/22.11.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 09.12.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 09.12.2016 г. 

Нотификацията е приключена на 14.12.2016 г. 

110. За обект под № 2033 с наименование „Павилион“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202490566 от 17.02.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 16.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „20.02.2017 г. Изипей/20.02.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 15.03.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 15.03.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 16.03.2017 г. 

111. За обект под № 2059 с наименование „Магазин“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202548274 от 12.04.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 12.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „13.04.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 10.05.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 10.05.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 12.05.2017 г. 

 

112. За обект под № 2080 с наименование „Апартамент 2“ в предоставената с 
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писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202581738 от 18.05.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 20.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „25.05.2017 г. Ситибанк 

9401/26.05.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 16.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 16.06.2017 г. 

Нотификацията е приключена на 20.06.2017 г. 

113. За обект под № 2109 с наименование „Къща“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

114. За обект под № 2136 с наименование „Приемник на електрическа енергия в 

незастроен имот - охрана“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202860906 от 14.02.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 14.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „16.02.2018 г. Ситибанк 

9401/19.02.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 13.03.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 13.03.2018 г. 

Нотификацията е приключена на 14.03.2018 г. 

115. За обект под № 2145 с наименование „Предпроектно проучване за 

техническа възможност за ел. захранване на Бъдещ обект Нов шкаф на БТК ЕАД – 

Outdoor 0006“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни 

и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

116. За обект под № 2159 с наименование „Апартамент №26“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 
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проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „30.05.2018 г. Изипей/05.06.2018 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че превод на 

дължимата сума е извършен на 30.05.2018 г., а за дата на разнасяне на плащането е 

отразена дата 03.06.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 30.05.2018 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 05.06.2018 г. Датата 03.06.2018 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака 

отразяването на плащането. 

117. За обект под № 2182 с наименование „Преустройство на офис № 7 в жил. 

сграда с ПГ в Дентален център“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация 

са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203050381 от 04.09.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 01.10.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „14.09.2018 г. Изипей/14.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 28.09.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е издадено на 28.09.2018 г. 

Нотификацията е приключена на 01.10.2018 г. 

118. За обект под № 2194 с наименование „Южен апартамент - ет. 1“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203069467 от 27.09.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 29.10.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „16.10.2018 г. - Клиентът 

подава ново искане с променена мощност“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване е с отразена дата 

27.08.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид; 

- за дата на издаденото становище е отразена 2018 г., без да са вписани 

конкретен ден и месец, поради което не може да се установи, че посочената в таблицата 

дата е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

заявлението е подадено на 27.09.2018 г., при което в клиентската информационна 
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система е генерирана нотификация с номер 1203069467 от 27.09.2018 г. На бланката е 

нанесен този номер и същата дата, но неясно/нечетливо записана. Становището е 

издадено на 29.10.2018 г., в същото е отразено, че е разглеждано на технически съвет на 

26.10.2018 г. 

119. За обект под № 2221 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202920203 от 18.04.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 14.05.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „20.04.2018 г. Ситибанк 

9401/23.04.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- за дата на издаденото становище е отразена 2018 г., без да са вписани 

конкретен ден и месец, поради което не може да се установи, че посочената в таблицата 

дата, а именно 14.05.2018 г., е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището за условията на присъединяване е от 14.05.2018 г. 

120. За обект под № 2227 с наименование „Ел. приемник-косачка“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

121. За обект под № 2263 с наименование „Помпена станция пордим 1“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202981386 от 22.06.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 23.07.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „29.06.2018 г. Ситибанк 

9401/04.07.2018 г.“. 

Към предоставените в досието документи липсва приложено Становище за 

условията на присъединяване към електрическата мрежа, от което да се установи, че 

посочената в таблицата дата, а именно 23.07.2018 г., е коректна. 

Отделно от горното, след преглед на предоставените в досието документи, се 

установи, че превод на дължимата сума е извършен на 29.06.2018 г., а за дата на 

разнасяне на плащането е отразена дата 03.04.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

нотификацията е приключена на 23.07.2018 г. Клиентът е платил на 29.06.2018 г. 

Плащането е отразено в клиентската информационна система на 04.07.2018 г. Датата 

03.07.2018 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, 
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след което е отворена нова задача, за да се изчака отразяването на плащането, което е 

на следващия ден. 

122. За обект под № 2284 с наименование „Работилница“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202518781 от 16.03.2017 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 13.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „13.04.2017 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в 

подадените документи“ е посочено „Лиляче - стопанска сграда“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 06.06.2017 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 13.04.2017 г. Получено е на 06.06.2017 г. 

123. За обект под № 2310 с наименование „Полумасивна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202830584 от 16.01.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 16.02.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „16.02.2018 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „19.01.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 18.12.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид; 

- изпратеното до клиента уведомление с изх. № 1202830584 е с отразена дата 

22.01.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 16.02.2018 г. Получено е на 18.12.2018 г. 

124. За обект под № 2353 с наименование „Маси и шатри за консумация“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

125. За обект под № 2379 с наименование „Оранжерия“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202345247 от 07.10.2016 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 04.11.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 
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Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Становище за условията на присъединяване (дата)“ е 

посочено „04.11.2016 г. *Датата на изходящия номер е поставена при получаване на 

документа от клиента“, а относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „14.10.2018 г. В хода на 

проучването клиента променя исканата мощност, което е отразено в бланката на 

14.10.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 11.11.2016 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид.  

Установи се и, че искането на клиента за промяна на мощността е с отразена 

дата 14.10.2016 г., която е различна от годината, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 04.11.2016 г. 

126. За обект под № 2406 с наименование „Поставяне на преместваем обект: За 

всички дейности – Терен № 14“ не са установени несъответствия в предоставените от 

дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „13.04.2018 г. Ситибанк 

9401/16.04.2018 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че превод на 

дължимата сума е извършен на 13.04.2018 г., а за дата на разнасяне на плащането е 

отразена дата 15.04.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 13.04.2018 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 16.04.2018 г. Датата 15.04.2018 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на 

плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака 

отразяването на плащането. 

127. За обект под № 2412 с наименование „Винарска къща за съхранение и 

отлежаване на вино и дегустационна“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203042709 от 27.08.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 28.09.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „04.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 01.10.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 28.09.2018 г. Получено на 01.10.2018 г. 

128. За обект под № 2422 с наименование „Отделяне от съществуващо мерене 

мерене - Апартамент 1021 - Банско“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203059215 от 14.09.2018 г.; 

- становище за условията на присъединяване от 17.10.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „25.09.2018 г. Ситибанк 

9401/26.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в становището е отразена дата 18.10.2018 г., която е различна от датата, 

предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

становището е издадено на 17.10.2018 г. Получено е на 18.10.2018 г. 

129. За обект под № 2433 с наименование „Отделяне от съществуващо мерене 

мерене - Апартамент 622“ не са установени несъответствия в предоставените от 

дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

130. За обект под № 2443 с наименование „Отделяне от съществуващо мерене 

мерене - ап. 211“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството 

данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

131. За обект под № 2453 с наименование „Отделяне от съществуващо мерене 

мерене - ап. 122“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството 

данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

 

IV. От изисканите 58 бр. досиета на обекти, избрани от отразените в таблица 

1 086 бр. забавяния за сключване на предварителен договор след 04.10.2016 г., се 

установи, че: 

 

Относно предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация във връзка с 

„Предварителен договор дата“ в писмо от 21.07.2021 г. електроразпределителното 

дружество е допълнило, че „*Датата на изходящия номер е поставена при получаване 

на документа от клиента“. 

1. За обект под № 21 с наименование „Складови халета“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202564913 от 02.05.2017 г.; 

- предварителен договор от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „10.05.2017 г. - Клиентът 
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променя подаденото от него заявление с корекция върху същото“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 05.06.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен 31.05.2017 г. Получен е от клиента на 05.06.2017 г. 

2. За обект под № 37 с наименование „Рекламно съоръжение – тип билборд“ не 

са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

3. За обект под № 61 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202373655 от 31.10.2016 г.; 

- предварителен договор от 02.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „14.11.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор са отразени дати 01.12.2016 г. и 06.12.2016 г.,  всяка, 

от които е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 01.12.2016 г.. Нотификацията е приключена на 

02.12.2016 г., а клиентът е получил и подписал договора на 06.12.2016 г. 

4. За обект под № 63 с наименование „Улично осветление“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202378529 от 03.11.2016 г.; 

- предварителен договор от 01.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „08.11.2016 г. Ситибанк 

9401/09.11.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор са отразени дати 30.11.2016 г. и 21.12.2016 г.,  всяка 

от които е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 30.11.2016 г. Нотификацията е приключена на 

01.12.2016 г., а клиентът е получил и подписал договора на 21.12.2016 г. 

5. За обект под № 90 с наименование „Жилищна сграда 1-ви етап - вх. А и Б, 2-

ри етап - вх. В и Г“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 
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- искане за проучване вх. № 1202473991 от 03.02.2017 г.; 

- предварителен договор от 08.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „15.02.2017 г. Ситибанк 

9401/15.02.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- Предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към 

разпределителната електрическа мрежа ПДПЕРМ 1202378060/29.11.2016 г. относно 

обект „Жилищна сграда находяща се в УПИ IV-533, кв. 34, м. Манастирски ливади 

изток, р-н Триадица, гр. София“ е сключен на 29.11.2016 г. и същият е с отразени номер 

и дата, различни от предоставените в табличен вид; 

- към предоставените в досието документи е приложено Становище за условията 

за присъединяване към електрическата мрежа с изх. № 1202473991 от 07.03.2017 г. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

обекта има издаден и валиден ПДПЕРМ 1202378060/29.11.2016 г. С искане за 

проучване № 1202473991 от 03.02.2017 г. е поискано въвеждане на етапност към 

съществуващия ПДПРМ, за което е издадено Становище № 1202473991 на 07.03.2017 

г., а нотификацията е приключена на 08.03.2017 г. 

6. За обект под № 132 с наименование „Многофамилна жилищна сграда с 

подземен гараж“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202595890 от 02.06.2017 г.; 

- предварителен договор от 30.06.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „06.06.2017 г. Ситибанк 

9401/07.06.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 04.07.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 30.06.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 04.07.2017 г. 

7. За обект под № 158 с наименование „Рекламен елемент билборд“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202784927 от 04.12.2017 г.; 

- предварителен договор от 04.01.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „08.12.2017 г. Ситибанк 

9401/11.12.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложено становище от 12.01.2018 

г., но липсва приложен Предварителен договор за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от който да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

съгласно действащата към момента нормативна наредба за обекта не се изисква 

издаване на ПДПРМ , изготвено е становище на 04.01.2018 г. Получено е на 12.01.2018 

г. 

8. За обект под № 165 с наименование „Пет етажна административна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202405553 от 25.11.2016 г.; 

- предварителен договор от 27.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „02.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 04.01.2016 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 27.12.2016 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 04.01.2017 г. 

9. За обект под № 178 с наименование „Жилищна сграда с магазини и подземен 

гараж с етажност –М, М+5,М+6ет“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202418372 от 07.12.2016 г.; 

- предварителен договор от 06.01.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „09.12.2016 г. Ситибанк 

9401/12.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 17.01.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 
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предварителният договор е изготвен на 06.01.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 17.01.2017 г. 

10. За обект под № 212 с наименование „Жилищна сграда с офис и гаражи“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202465029 от 25.01.2017 г.; 

- предварителен договор от 22.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „26.01.2017 г. Изипей/26.01.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 23.02.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 22.02.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 23.02.2017 г. 

11. За обект под № 245 с наименование „Триетажна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202871165 от 23.02.2018 г.; 

- предварителен договор от 27.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „04.03.2018 г. Изипей/04.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в Заявление за проучване на условията за присъединяване № 1202871165 е 

отразена дата 22.02.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид; 

- в предварителния договор е отразена дата 02.04.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 27.03.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 02.04.2018 г. 

12. За обект под № 272 с наименование „Сграда за обществено обслужващи 

дейности“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и 

информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

13. За обект под № 290 с наименование „Базова станция № 5547 - ел. захранване 

за строителство и постоянно“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202408298 от 29.11.2016 г.; 

- предварителен договор от 30.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „01.12.2016 г. Изипей/01.12.2016 г.- 

уточняване на местоположението“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 10.01.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 30.12.2016 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 10.01.2017 г. 

14. За обект под № 320 с наименование „Работилница за студена обработка на 

дребни метални изделия“ не са установени несъответствия в предоставените от 

дружеството данни и информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

15. За обект под № 324 с наименование „Ветеринарна клиника“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

16. За обект под № 330 с наименование „Халета за производствена и складова 

дейност“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни: 

- искане за проучване вх. № 1202507733 от 07.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 03.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „08.03.2017 г. Ситибанк 

9401/09.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 05.04.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 03.04.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 05.04.2017 г. 

17. За обект под № 352 с наименование „Високоетажна жилищна сграда с 

магазини“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни: 

- искане за проучване вх. № 1202459159 от 19.01.2017 г.; 

- предварителен договор от 16.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „20.01.2017 г. Ситибанк 
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9401/23.01.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 24.02.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 16.02.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 24.02.2017 г. 

18. За обект под № 365 с наименование „Еднофамилна двуетажна жилищна 

сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни: 

- искане за проучване вх. № 1202503325 от 02.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 31.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „06.03.2017 г. Ситибанк 

9401/07.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 04.04.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 31.03.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 04.04.2017 г. 

19. За обект под № 376 с наименование „Офисна и търговска сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202550277 от 13.04.2017 г.; 

- предварителен договор от 12.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „18.04.2017 г. Ситибанк 

9401/19.04.2017 г. Срокът удължен с писмо от 10.05.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложено становище от 26.05.2017 

г., но липсва приложен Предварителен договор за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от който да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

посоченото искане от клиента не се изисква изготвяне на ПДРПМ, издадено е 

становище на 12.05.2017 г. , получено е от клиента на 26.05.2017 г. 

20. За обект под № 392 с наименование „Жилищна сграда с гараж“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 



 

  стр. 93 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

- искане за проучване вх. № 1202624324 от 29.06.2017 г.; 

- предварителен договор от 27.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „04.07.2017 г. Ситибанк 

9401/05.07.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи е приложено становище от 29.07.2017 

г., но липсва приложен Предварителен договор за условията на присъединяване към 

електрическата мрежа, от който да се установи, че посочената в таблицата дата е 

коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

посоченото искане от клиента не се изисква изготвяне на ПДРПМ, издадено е 

становище на 27.07.2017 г. , получено е от клиента на 29.07.2017 г. 

21. За обект под № 405 с наименование „Еднофамилна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202820835 от 08.01.2018 г.; 

- предварителен договор от 08.02.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „09.01.2018 г. Ситибанк 

9401/18.01.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор са отразени дати 10.02.2018 г. и 12.02.2018 г.,  всяка 

от които е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителния договор е изготвен на 08.02.2018 г. Според съхраняваното сканирано 

копие от договора е подписан на 12.02.2018 г. 

22. За обект под № 418 с наименование „Двуфамилна жилищна сграда и гараж“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202570103 от 05.05.2017 г.; 

- предварителен договор от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „05.05.2017 г. Изипей/05.05.2017 г. 

Договора е издаден на 30.05.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 
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„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

предварителен договор. Същата причина не е в съответствие с предоставените от 

дружеството данни и документи, от които е видно, че заявлението за проучване е 

подадено на 05.05.2017 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по 

заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 30.05.2017 г., подписан е на 31.05.2017 г. Няма 

забава. 

23. За обект под № 472 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202534766 от 31.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 28.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „04.04.2017 г. Ситибанк 

9401/05.04.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 11.05.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 28.04.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 11.05.2017 г. 

24. За обект под № 485 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202560808 от 26.04.2017 г.; 

- предварителен договор от 25.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „28.04.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 01.06.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 25.05.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 01.06.2017 г. 

25. За обект под № 531 с наименование „Жилищна сграда“ не са установени 

несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с писма от 

04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

26. За обект под № 551 с наименование „Пристройка с гараж на съществуваща 
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жилищна сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202495032 от 22.02.2017 г.; 

- предварителен договор от 20.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „22.02.2017 г. Изипей/22.02.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 22.03.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид.; 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

предварителен договор. Същата причина не е в съответствие с предоставените от 

дружеството данни и документи, от които е видно, че заявлението за проучване е 

подадено на 22.02.2017 г. и на същата дата е извършено и отразено плащане по 

заявената услуга. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

двадесет и петдневният срок за изготвяне на предварителния договор е изтичал на 

19.03.2017 г., която дата е почивен ден, поради което предварителният договор е 

изготвен на 20.03.2017 г. Получен е и е подписан от клиента на 22.03.2017 г. 

27. За обект под № 568 с наименование „Еднофамилна, жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202436222 от 22.12.2016 г.; 

- предварителен договор от 17.01.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „27.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 19.01.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 17.01.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 19.01.2017 г. 

28. За обект под № 577 с наименование „Еднофамилна жилищна сграда“ не са 

установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

29. За обект под № 601 с наименование „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202377190 от 02.11.2016 г.; 
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- предварителен договор от 02.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „01.11.2016 г. Ситибанк 

9401/07.11.2016 г. Заявление 1202352763 подадено на 12.10.2016 г. На 31.10.2016 г. - 

уведомен, че не е заплатил. След заплащане процедурата е продължена с номер 

1202377190. ПДПРМ издаден на 02.12.2016 г. Клиентът го е подписал на 18.01.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- Заявление за проучване на условията за присъединяване е с отразен вх. № 

1202352763 и дата 12.10.2016 г., които са различни от предоставените в табличен вид; 

- Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към 

разпределителната мрежа е с отразен № ПДПЕРМ 1202352763 и дата 18.01.2016 г., 

които са различни от предоставените в табличен вид; 

- Фактура № 0001436323/12.10.2016 г. е относно Заявление № 1202352763, а 

извършеното на 07.11.2016 г. разнасяне на плащането е по Заявление № 1202377190; 

- Към предоставените в досието документи липсват приложени Заявление за 

проучване на условията за присъединяване вх. № 1202377190 от 02.11.2016 г. и 

Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към 

разпределителната мрежа ПДПЕРМ 1202377190 от 02.12.2016 г., от които да се 

установи, че посочените в таблицата данни са коректни. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

заявление 1202352763 е подадено на 12.10.2016 г., но поради неплащане е приключена 

нотификация с номер 1202352763. След заплащане на 01.11.2016 г., процедурата е 

продължена с номер 1202377190, като не е подавано ново заявление от клиента. 

ПДПРМ е изготвен на 02.12.2016 г. по клиентското заявление  с първоначален номер, 

след като клиентът е заплатил техническата услуга 1202352763. Клиентът е подписал 

ПДПРМ на 18.01.2017 г. 

30. За обект под № 642 с наименование „Вилна сграда“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203051638 от 05.09.2018 г.; 

- предварителен договор от 05.10.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „18.09.2018 г. Изипей/19.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 08.10.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 18.09.2018 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 16.09.2018 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 
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вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 05.10.2018г. Получен е и е подписан от клиента 

на 08.10.2018 г. Клиентът е платил на 18.09.2018 г. Плащането е отразено в клиентската 

информационна система на 19.09.2018 г. Датата 16.09.2018 г. е дата на затваряне на 

задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за 

да се изчака отразяването на плащането. 

31. За обект под № 667 с наименование „Склад и цех за преработка и съхранение 

на сушени и замразени плодове и зеленчуци и ТП в ПИ 38978.43“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202902218 от 30.03.2018 г.; 

- предварителен договор от 28.04.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „02.04.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 04.05.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 28.04.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 04.05.2018 г. 

32. За обект под № 697 с наименование „Работилница за сглобяване на 

алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202517414 от 15.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 12.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „20.03.2017 г. Изипей/20.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 18.04.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 12.04.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 18.04.2017 г. 

33. За обект под № 752 с наименование „Логистична база“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202667884 от 11.08.2017 г.; 

- предварителен договор от 15.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Предварителен договор дата“ е отразено „15.09.2017 г. 

Предварителния договор не се открива в архива на Дружеството“, а относно „Дата на 

заплатена от клиента услуга Искане за проучване/Отразяване на плащането“ е посочено 

„21.08.2017 г. Ситибанк 9401/22.08.2017 г.“. 

Към предоставените в досието документи липсва приложен Предварителен 

договор за условията на присъединяване към електрическата мрежа, от който да се 

установи, че посочената в таблицата дата е коректна. Също така се установи, че превод 

на дължимата сума е извършен на 21.08.2017 г., а за дата на разнасяне на плащането е 

отразена дата 21.08.2017 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че не се 

открива ПДРПМ в електронен и хартиен архив на дружеството. Клиентът е платил на 

21.08.2018 г. Плащането е отразено в клиентската информационна система на 

22.08.2018 г. Датата 21.08.2018 г. е дата на затваряне на задача „разнасяне на плащане“ 

по нотификацията, след което е отворена нова задача, за да се изчака отразяването на 

плащането. 

34. За обект под № 759 с наименование „Триетажна жилищна сграда (М/Г+2)“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202894458 от 21.03.2018 г.; 

- предварителен договор от 18.04.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „30.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 24.04.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 18.04.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 24.04.2018 г. 

35. За обект под № 794 с наименование „Склад за промишлени стоки, офис, 

охрана, кантар, противопожарен резервоар, шахта изгребна яма“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202702737 от 18.09.2017 г.; 

- предварителен договор от 19.10.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „21.09.2017 г. Ситибанк 

9401/25.09.2017 г.“. 

Несъответствия: 
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- в предварителния договор е отразена дата 20.10.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 19.10.2017г. Получен е и е подписан от клиента 

на 20.10.2017г. 

36. За обект под № 825 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202396824 от 17.11.2016 г.; 

- предварителен договор от 14.12.2016 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „18.11.2016 г. Изипей/18.11.2016 г. - 

ПДПЕРМ е изготвен и пълномощника е уведомен на 13.12.2016 г., на 14.12.2016 г. е 

уведомен собственика, който е подписал договора на 05.01.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 05.01.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 14.12.2016г. Получен е и е подписан от клиента 

на 05.01.2017 г. 

37. За обект под № 851 с наименование „Пешеходен подлез при Западен парк 

при жп км 3+331“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202460075 от 20.01.2017 г.; 

- предварителен договор от 24.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „26.01.2017 г. Ситибанк 

9401/27.01.2017 г. - Проведена среща с представители на НКЖИ“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 30.05.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 24.02.2017г. Получен е и е подписан от клиента 

на 30.05.2017г. 

38. За обект под № 860 с наименование „Две жилищни сгради с магазини и 

подземни гаражи“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202478169 от 07.02.2017 г.; 
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- предварителен договор от 10.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „14.02.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 13.03.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 10.03.2017г. Получен е и е подписан от клиента 

на 13.03.2017 г. 

39. За обект под № 882 с наименование „Сграда с офиси и магазини“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202513779 от 10.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 07.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „24.03.2017 г. Ситибанк 

9401/27.03.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 16.04.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид; 

- превод на дължимата сума е извършен на 24.03.2018 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 21.03.2018 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 07.04.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 16.04.2018 г. Клиентът е платил на 24.03.2017 г. Плащането е отразено в клиентската 

информационна система на 27.03.2017 г. Датата 21.03.2017 г. е дата на затваряне на 

задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за 

да се изчака отразяването на плащането. 

40. За обект под № 917 с наименование „Жилищна сграда и допълващо 

застрояване – гараж и навеси“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са 

отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202566105 от 03.05.2017 г.; 

- предварителен договор от 31.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 
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проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „03.05.2017 г. Ситибанк 

9401/11.05.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

предварителен договор. Същата причина не е в съответствие с предоставените от 

дружеството данни и документи, от които е видно, че заявлението за проучване е 

подадено на 03.05.2017 г. и на същата дата е извършено и плащане по заявената услуга; 

- превод на дължимата сума е извършен на 03.05.2017 г., а за дата на разнасяне 

на плащането е отразена дата 11.05.2017 г., която е различна от датата, предоставена в 

табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

клиентът е платил на 03.05.2017 г. Плащането е отразено в клиентската информационна 

система на 11.05.2017 г., която разлика в двете дати е обхванато от причината „забавяне 

на плащането“. 

41. За обект под № 942 с наименование „Жилищни сгради М, 3, 5 етажа и ПГ“ не 

са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и информация с 

писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „14.06.2017 г. Ситибанк 

9401/14.06.2017 г.“. 

След преглед на предоставените в досието документи се установи, че превод на 

дължимата сума е извършен на 30.05.2018 г., а за дата на разнасяне на плащането е 

отразена дата 03.06.2018 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 25.07.2017г. Получен е и е подписан от клиента 

на 31.07.2017 г. Клиентът е уведомен за липсващи документи чрез телефонен разговор. 

42. За обект под № 952 с наименование „Пристройка и надстройка на жилищна 

сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни: 

- искане за проучване вх. № 1202624068 от 29.06.2017 г.; 

- предварителен договор от 25.07.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „04.07.2017 г. - Изискано 

прикачване в нотификацията на нотариалната заверка на пълномощното по телефон“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 31.07.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид; 

- към предоставените в досието документи липсват приложени доказателства за 

изпратено до клиента уведомление съгласно изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 

6. 



 

  стр. 102 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 25.07.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 31.07.2017 г. Клиентът е уведомен за липсващи документи чрез телефонен разговор. 

43. За обект под № 964 с наименование „Преустройство - пристройка на същ 

сграда“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните 

данни: 

- искане за проучване вх. № 1202673176 от 17.08.2017 г.; 

- предварителен договор от 12.09.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „18.08.2017 г. Ситибанк 

9401/21.08.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 25.09.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 12.09.2017г. Получен е и е подписан от клиента 

на 25.09.2017 г. 

44. За обект под № 986 с наименование „Еднофамилна жилищна сграда и 

допълващо застрояване изгребна яма“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. 

информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202766491 от 16.11.2017 г.; 

- предварителен договор от 13.12.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „17.11.2017 г. Ситибанк 

9401/20.11.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 05.01.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 13.12.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 05.01.2018 г. 

45. За обект под № 1012 с наименование „Жилищна сграда“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202857519 от 12.02.2018 г.; 

- предварителен договор от 16.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 
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искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „12.02.2018 г. Изипей/22.02.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 29.03.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 16.03.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 29.03.2018 г. 

46. За обект под № 1018 с наименование „Сграда за общ. обслужване /магазин/“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202870617 от 23.02.2018 г.; 

- предварителен договор от 29.03.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „02.03.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 16.05.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 29.03.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 16.05.2018 г. 

47. За обект под № 1034 с наименование „Халета“ в предоставената с писмо от 

04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202923076 от 20.04.2018 г.; 

- предварителен договор от 16.05.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „24.04.2018 г. Ситибанк 

9401/25.04.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор са отразени дати 20.04.2018 г. и 21.06.2018 г.,  всяка 

от които е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

Искане за проучване с номер 1202923076 е подадено на 20.04.2018 г. Предварителният 

договор е изготвен на 16.05.2018 г. Получен е и е подписан от клиента на 21.06.2018 г. 

48. За обект под № 1058 с наименование „Многофамилна жилищна сграда с 

подземни гаражи“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 
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следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202966275 от 07.06.2018 г.; 

- предварителен договор от 03.07.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „12.06.2018 г. Изипей/12.06.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 21.08.2018 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 03.07.2018 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 21.08.2018 г. 

49. За обект под № 1072 с наименование „Многофмилна жилищна сграда“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203028759 от 10.08.2018 г.; 

- предварителен договор от 13.09.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „Техническа грешка, договорът 

е изготвен и предложен на 04.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 29.01.2019 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина за 

неспазване на срока, която в информацията, предоставена с писмо от 21.07.2021 г., е 

определена от дружеството като „Техническа грешка“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 04.09.2018 г., нотификацията е приключена в 

клиентската информационна система на 13.09.2018 г. Подписан е от клиента на 

29.01.2018 г. 

50. За обект под № 1082 с наименование „МБАЛ Полимед АД“ в предоставената 

с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1203045030 от 29.08.2018 г.; 

- предварителен договор от 27.09.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „30.08.2018 г. Ситибанк 
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9401/31.08.2018 г. Документа е издаден на 20.09.2018 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор са отразени дати 29.11.2017 г. и 01.12.2017 г.,  всяка 

от които е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че за 

обекта е изготвен предварителен договор 1202727948, подписан на 01.12.2017 г., 

валиден към датата на подаването на искане за проучване 1203045030/29.08.2018 г. 

Издадено е Споразумение към ПДПРМ на дата 27.09.2018 г., подписано на 27.09.2018 г. 

51. За обект под № 1098 с наименование „Жил. сгради“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202459414 от 19.01.2017 г.; 

- предварителен договор от 14.02.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в искането за 

проучване“ е посочено „гр. Перник, парцел 55871.671.3, местност Моминица“. 

От приложения към досието предварителен договор не може да се установи дали 

предоставена в табличен вид дата на същия е коректна. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 14.02.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 21.02.2017 г. 

52. За обект под № 1109 с наименование „Жил. сграда“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202495633 от 22.02.2017 г.; 

- предварителен договор от 21.03.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „22.02.2017 г. Изипей/22.02.2017 г.- 

уточняване на местоположението на обекта“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 28.06.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

- при подадената с писмо от 04.02.2019 г. информация е посочена причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса“ за неспазване на срока за изготвяне на 

предварителен договор. Посочената причина не е в съответствие с предоставените от 

дружеството данни и документи, от които е видно, че заявление за проучване е 

подадено на 22.02.2017 г. и на същата дата е извършено и плащане по заявената услуга. 

Също така в допълнително предоставената информация дружеството е отразило и 

следното пояснение: „уточняване на местоположението на обекта“. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 
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предварителният договор е изготвен на 21.03.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 28.06.2017 г. 

53. За обект под № 1139 с наименование „Филиал на център за спешна 

медицинска помощ“ в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени 

следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202517286 от 15.03.2017 г.; 

- предварителен договор от 13.04.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „21.03.2017 г. Ситибанк 

9401/21.03.2017 г. В подаденото заявление и ПДПРМ е допусната техническа грешка, 

правилният номер е 1202517286“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 24.04.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 13.04.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 24.04.2017 г. 

54. За обект под № 1147 с наименование „Преустройство на част от 

съществуваща сграда за производство на растителни масла по метода на студено 

пресоване“ не са установени несъответствия в предоставените от дружеството данни и 

информация с писма от 04.02.2019 г. и от 21.07.2021 г. 

55. За обект под № 1162 с наименование „Жил. сграда“ в предоставената с писмо 

от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202555411 от 20.04.2017 г.; 

- предварителен договор от 18.05.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Затруднено локализиране на обекта. 

Уточняване с клиента на място“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Пълен адрес на обекта посочен от клиента в искането за 

проучване“ е посочено „Криводол местност Лъката, парцел 096037“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 22.05.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 18.05.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 22.05.2017 г. 

56. За обект под № 1166 с наименование „Филиал за спешна медицинска помощ“ 

в предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202700432 от 15.09.2017 г.; 

- предварителен договор от 20.10.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 
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Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „28.09.2017 г. Ситибанк 

9401/29.09.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 27.10.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид.; 

- извършен на 28.09.2017 г., а за дата на разнасяне на плащането е отразена дата 

25.09.2017 г., която е различна от датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 20.10.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 27.10.2017 г. Клиентът е платил на 28.09.2017 г. Плащането е отразено в клиентската 

информационна система на 29.09.2017 г. Датата 25.09.2017 г. е дата на затваряне на 

задача „разнасяне на плащане“ по нотификацията, след което е отворена нова задача, за 

да се изчака отразяването на плащането. 

57. За обект под № 1207 с наименование „Социални жилища“ в предоставената с 

писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202436417 от 22.12.2016 г.; 

- предварителен договор от 19.01.2017 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Забавяне на плащането на дължимата такса за 

искане за проучване“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на заплатена от клиента услуга Искане за 

проучване/Отразяване на плащането“ е посочено „23.12.2016 г. Ситибанк 

9401/27.12.2016 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 26.01.2017 г., която е различна от 

датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен на 19.01.2017 г. Получен е и е подписан от клиента 

на 26.01.2017 г. 

58. За обект под № 1229 с наименование „Жилищна сграда с магазин № 1“ в 

предоставената с писмо от 04.02.2019 г. информация са отразени следните данни: 

- искане за проучване вх. № 1202789244 от 06.12.2017 г.; 

- предварителен договор от 04.01.2018 г.; 

- причина за неспазения 25-дневен срок съгласно изискванията на чл. 12 от 

Наредба № 6 (в сила от 04.10.2016 г.) - „Предоставените документи са непълни и/или не 

отговарят на изискванията на Наредба 6“. 

В предоставената с писмо от 21.07.2021 г. информация са отразени същите 

данни и в допълнение относно „Дата на изпратено до клиента уведомление съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 6“ е посочено „07.12.2017 г.“. 

Несъответствия: 

- в предварителния договор е отразена дата 29.12.2017 г., която е различна от 
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датата, предоставена в табличен вид. 

Във връзка с горните констатации, отразени в КП № Е-14/08.10.2021 г., с писмо 

вх. № Е-13-62-171/21.10.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че 

предварителният договор е изготвен и подписан от клиента на 29.12.2017 г., а 

нотификацията в клиентската система е приключена на 04.01.2018 г. 

Във връзка с изложените по I, II, III и IV несъответствия при 

предоставянето на данни и извършения преглед на изисканите 217 бр. досиета 

могат да се направят следните обобщени констатации и изводи: 

1. За 78% (169 бр.) от изисканите досиета са констатирани 172 бр. 

несъответствия в предоставените данни и информация от дружеството с писма вх. № Е-

13-62-103/04.02.2019 г. и вх. № Е-13-62-103/21.07.2021 г., както следва: 

- за 9 бр. процедури се установи несъответствие на предоставените данни 

относно подаденото от клиента Заявление за проучване на условията за 

присъединяване; 

- за 99 бр. процедури се установи несъответствие на предоставените данни 

относно изготвено Становище за условията за присъединяване към електрическата 

мрежа; 

- за 47 бр. процедури се установи несъответствие на предоставените данни 

относно изготвен Предварителен договор за присъединяване на потребители към 

разпределителната електрическа мрежа; 

- за 17 бр. процедури се установи несъответствие на предоставените данни 

относно причина за неспазване на срока за изготвяне на Предварителен договор или 

становище. 

2. За 22% (48 бр.) от изисканите досиета не са констатирани несъответствия в 

предоставените от дружеството с писма вх. № Е-13-62-103/04.02.2019 г. и вх. № Е-13-

62-103/21.07.2021 г. данни и информация. 

3. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е спазило изискванията на чл. 12, ал. 2 

от Наредба № 6 при изготвяне на Становище за условията за присъединяване към 

електрическата мрежа и Предварителен договор за присъединяване на потребители към 

разпределителната електрическа мрежа. 

4. Електроразпределителното дружество неоснователно се позовава на причина 

„Забавяне на плащането на дължимата такса за искане за проучване“ при забавяне на 

процедурата по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 при заплатени от клиента такси в указания 

по издадената му фактура срок относно извършване на проучване. 

5. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило на КЕВР невярна 

информация в писмо с вх. № Е-13-62-103 от 04.02.2019 г. и на основание чл. 75, ал. 2, 

чл. 76, ал. 1, ал. 4, чл. 77, ал. 2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от ЗЕ във връзка с чл. 209, ал. 1 от 

ЗЕ и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, б. „б“ от Закона за 

административните нарушения и наказания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение № Е-КРС - 37 

от 03.12.2021 г. 

V. Влияние на констатираните несъответствия върху размера на 

одобрените цени 

Проучването на условията за присъединяване на обекти на клиенти и 

производители към електроразпределителна мрежа включва извършването на 

определени действия, които по смисъла на чл. 30, ал. 1, т. 16 от ЗЕ представляват 

услуги, свързани с лицензионната дейност „разпределение на електрическа енергия“. 
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Тези услуги се предоставят въз основа на постъпило искане от клиента/производителя и 

след заплащането на цена по ценоразпис на съответното електроразпределително 

дружество. Констатираните по-горе несъответствия са свързани с нарушения на 

регламентираната в Наредба № 6 процедура за проучване на условията за 

присъединяване и не оказват влияние върху цените за тези допълнителни услуги, които 

се образуват въз основа на признатите от КЕВР икономически обосновани разходи за 

предоставянето им (арг. от чл. 31, ал. 2 от Наредба за регулиране на цените на 

електрическата енергия (НРЦЕЕ)). 

Присъединяването на обекти на клиенти/производители към 

електроразпределителна мрежа се извършва по реда на Наредба № 6 и по цени за 

присъединяване, които се образуват на основание чл. 32 и сл. от НРЦЕЕ. Установените 

нарушения в процедурите по присъединяване не се отразяват на размера на съответната 

цена за присъединяване. 

Констатираните несъответствия не оказват влияние и върху цените за достъп и 

пренос до/през електроразпределителната мрежа по чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ, тъй като 

при формирането на тези цени изначално не се включват разходи за проучване на 

условията за присъединяване и за присъединяване на обекти на клиенти/производители 

(чл. 32, ал. 3 и чл. 33, ал. 2 от НРЦЕЕ). 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва П. Друмев. Във връзка със заповед от 08.06.2021 г. и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 44 и чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 4 от Закона за енергетиката, е извършена 

проверка на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Проверката е образувана 

във връзка с постъпил в Комисията сигнал, подаден от г-н Димитров, в който е 

изнесена информация, че при извършване на проверка от страна на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД през 2018 г. с писмо от 04.02.2019 г. са предоставени неверни данни. 

В доклада изключително подробно е описана цялата информация, която е 

изискана и представена от дружеството и П. Друмев поясни, че поради тази причина ще 

представи само направените изводи от извършената проверка: 

- За 78% от изисканите досиета са констатирани 172 бр. несъответствия в 

предоставените данни при предходната проверка и сега извършената проверка;  

- За 22% от изисканите досиета не са констатирани несъответствия; 

- „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило на КЕВР невярна 

информация с писмо от 2019 г. и на основание чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 1, ал. 4, чл. 77, ал. 

2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от ЗЕ във връзка с чл. 209, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, т. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията на дружеството е съставен и връчен Акт за 

установяване на административно нарушение от 03.12.2021 г. 

По отношение на оценката относно въздействието на размера на одобрените 

цени, е установено, че тези действия от страна на дружеството не са повлияли върху 

определените цени. Въз основа на изложеното в доклада, работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги да приеме доклада на работната група относно извършената 

проверка; 

2. Да изпрати копие от настоящия доклад до 05 РУ-СДВР, Министерство на 

вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи, Пето районно 
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управление във връзка с постъпило на основание чл. 4 от Закона за Министерството 

на вътрешните работи писмо от 24.08.2021 г., с което е отправено искане за 

становище по подадения до КЕВР сигнал от г-н Марин Иванов Димитров, в който е 

изнесена информация за предоставени неверни данни от страна на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД при извършване на проверка по заповед от 04.10.2018 г. 

на председателя на КЕВР. 

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

 

Въз основа на горепосоченото, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни 

услуги приема доклад с вх. № Е-Дк-8 от 10.01.2022 г. относно извънредна проверка на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със 

Заповед № З-Е-135/08.06.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 2. Да се изпрати копие от настоящия доклад до 05 РУ-СДВР, Министерство на 

вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи, Пето районно 

управление във връзка с постъпило на основание чл. 4 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи писмо с вх. № Е-03-02-10/24.08.2021 г., с което е отправено искане 

за становище по подадения до КЕВР сигнал с вх. № Е-11М-00-22 от 31.05.2021 г. от 

Марин Иванов Димитров, в който е изнесена информация за предоставени неверни 

данни от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД при извършване на проверка по 

Заповед № З-Е-143/04.10.2018 г. на председателя на КЕВР. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за 

издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за 

изграждане на енергиен обект. 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 
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30.06.2021 г. от „Армако“ АД за издаване на лицензия за производство на електрическа 

енергия с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 

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

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

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

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

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

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

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

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

Правни аспекти: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената 

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

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

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

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

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

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

реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и 

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

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

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

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

агентство на български и чуждестранни търговци и граждани, вътрешно и 

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

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите 

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

Владимиров Александров. Дружеството се представлява от Владимир Рашков 

Александров и Радослав Владимиров Александров заедно и поотделно. Капиталът на 

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

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

с номинална стойност от 100 лв. 

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

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

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

изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа 

условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

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

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

ал. 4, т. 1 от ЗЕ.  

Предвид горното, заявителят е посочил, че ще осъществява дейността 

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

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

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 



 

  стр. 112 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; има вещни права върху 

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

представи доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

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

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

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

Видно от справка в Търговския регистър заявителят отговаря на 

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

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

установява от служебна справка по актуално състояние в Търговския регистър. 

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

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

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

противоречие с чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

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

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

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

против собствеността или против стопанството. 

По отношение на строителството на новия енергиен обект е приложен утвърден 

подробен график със срокове на строителство, съгласно който е планирано 

изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията да се извърши до 

22.04.2022 г. 

Технически аспекти: 

Дружеството притежава машиностроителен завод, разположен на територията 

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

„Електроенергийния системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

Проектът предвижда изграждане на енергиен обект „Нова фотоволтаична 

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

производство на електрическа енергия за собствено потребление, находяща се в 

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

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

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

учредено право за строеж. 

При изграждането на централата ще бъде използвано следното оборудване: 

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

(interdigitaded back contact), (САЩ); 

2. Централни инвертори TMEIC PVH-L2550E (2,55 MW) (Япония); 

3. Носещи конструкции за фотоволтаичните модули - Zimmermann ZM2 

(Германия). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мощността – 0,35% за 1 Со. 

За ФЕЦ „Лясковец“ са подбрани централни инвертори тип PVH-L2250E с 

мощност 2,5 MW всеки. Според инсталираната мощност и габаритите на имота, 

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

комплектен трансформаторен пост, заедно със SF6 комплектна разпределителна уредба 

(КРУ) на Ozmazabal, Германия, и повишаващ трансформатор соларен тип, 

производство на GBЕ, Италия. 

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

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

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

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

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

Krefeld, Германия. Точката на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната 

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

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

кабелни линии 20 kV от РУ СрН на завода. 

Произведената електрическа енергия се предвижда да се използва основно за 

собствено потребление, като при излишък на произведената електрическа енергия, 

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

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

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

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

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

MWh годишно, и на свързани с него компании. 

При отпадане на мрежовото захранващо напрежение (отпадане на връзката към 

електроразпределителната мрежа) инверторите автоматично прекъсват работния си 

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

възможна. 

Съгласно изискванията на ЕСО ЕАД е разработен проект за изграждане на 

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

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

към Агенция „Митници“ на произведената електрическа енергия съгласно 

изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Проектът съдържа всички 

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

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

преносната електрическа мрежа на фотоволтаична централа на инвеститора „Армако“ 

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

обекта и в ТДУ „Север“. 

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

продуктова гаранция за качество и мощност. 

Продуктовата гаранция за инверторите е 60 месеца. Фирмата доставчик предлага 

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

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

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

работят. 
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Събирателните кутии са производство на фирма „Gantner Instruments“ 

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

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

съвместима със собствена SCADA система, която осигурява оперативен мониторинг за 

цялата централа. 

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

ще извършва съответните дейности по поддръжка и управление на ФЕЦ. 

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

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

работни места – 5 човека.  

В подкрепа на искането си дружеството е представило следните документи: 

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

строителство на фотоволтаична електрическа централа с „АРКУС АРМАКО 

ЕНЕРДЖИ“ АД; 

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

обект на производител към преносната електрическа мрежа; 

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

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

инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с 

предвидена инсталирана мощност 12,528 MWp с индентификатор 23217.251.571, 

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

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

фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана 

мощност 12,528 MWp“; 

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

въведен в експлоатация през м. април 2022 г. 

6. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги. 

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

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

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

Представена е организационна и управленска структура и доказателство за 

образованието и квалификацията на персонала. 

Дружеството притежава достатъчно ресурси да извършва дейността и да 

изпълнява задълженията си по бъдеща лицензия, с оглед заявената от производителя 

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

квалифициран персонал за експлоатация и поддръжка на съоръженията във ФЕЦ.  
Заявителят е представил проект на „Правила за работа с потребителите на 

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

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

и предложения.  

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

притежава технически възможности да изпълнява дейността по лицензия за 

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

енергийния обект. 

Икономически аспекти: 

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за 

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

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



 

  стр. 115 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

Финанс“ АД при следните предварителни условия: 

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

проекта без цената на учредяване на правото на строеж (730 810 евро или 1 429 340 

лв.); 

• Първоначални такси – няма; 

• Лихвен процент – 3,7%; 

• Срок на погасяване – 15 години; 

• Гратисен период – 12 месеца; 

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

годишната сума на лихва и главница е постоянна величина; 

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

погасителната вноска за главница в процентно съотношение, отговарящо на 

прогнозното производство на електрическа енергия. 

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

притежава финансови възможности за изграждане на фотоволтаичната централа.  

След анализ на представените годишни финансови отчети за последните 3 

години  

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

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

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

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

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

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

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

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

Представеният финансов модел за развитие на проекта е изготвен при следните 

параметри: 

1. Цени на произведената електрическа енергия при изчислена и заложена 

прогнозна борсова цена от 111,53 лв./MWh без ДДС, въз основа на Решение № Ц-25 от 

01.07.2021 г. на КЕВР относно определяне на преференциални цени на електрическа 

енергия, произведени от възобновяеми източници и определяне на премии на 

производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.  

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

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

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

прогнозната борсова цена са прибавени всички допълнителни такси за покупка на 

енергия; 

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

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

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

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

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

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

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

предполагаемата годишна инфлация до края на периода. 

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

MWh за 2022 г. и достига до 15 393 MWh за 2046 г., като е предвидена средногодишна 
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деградация от 0,27%. 

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

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

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

лв. през последната година от разглеждания период.  

№ Вид Стойност 

1. Инсталирана мощност в МW 12,528 

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

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

 

С така посочените параметри общите приходи от продажба на електрическа 

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

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

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

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

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

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

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

по заема. 

При посочените параметри основните показатели за оценка на ефективността на 

проекта, са както следва:  

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

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

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

Стойностите на горепосочените показатели показват, че проектът е финансово 

ефективен и икономически целесъобразен. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „АРМАКО“ АД е 

осигурило финансирането на проекта, в т. ч. и присъединяването му към 

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на 

обекта в експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел 

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

нетни парични потоци след изграждането на обекта, които ще осигурят 

финансови възможности за обслужване на привлечения ресурс и за извършване на 

всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва Ю. Ангелова. Заявлението на „Армако“ АД е подадено на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката. Дружеството е поискало да му бъде 

издадена лицензия за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаична 

централа за срок от 25 години, с условието за изграждане на обекта. Самото дружество 

притежава машиностроителен завод, разположен на територията на община Лясковец, 

който е присъединен към мрежата на ЕСО ЕАД. Централата ще бъде с мощност 12,528 

MWp и ще бъде изградена върху парцел, който е на около 6 км от гр. Лясковец. 

Подбрани са фотоволтаични модули, с пикова мощност 435 Wp. Централните 

инвертори са японски и с мощност 2,55 MW. Предвижда се в централата да се изгради 

и възлова станция с комплектна разпределителна уредба на 20 kV. Точката на 

присъединяването към електроразпределителната мрежа трябва да се установи чрез 
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тази станция. Захранването ще се осъществява от кабелни линии 20 kV на завода. 

Произведената електрическа енергия основно ще се използва за собствено потребление 

на завода. При излишък произведената електрическа енергия ще се продава към 

преносната мрежа на ЕСО ЕАД. Дружеството ще снабдява с електрическа енергия на 

ниво напрежение 20 kV един пряко присъединен потребител – „Аркус“ АД, който ще 

потребява около 3 800 MWh. Представена е организационни и управленска структура. 

Пет човека ще обслужват цялата централа, тъй като такива централи нямат 

необходимост от повече персонал. Представени са всички споразумения, 

предварителния договор с ЕСО ЕАД, решението по опазване на околната среда, 

разрешението за строеж и график за изграждане на енергийния обект, съгласно който 

централата трябва да бъде изградена до м. април 2022 г. Представени са и Правила за 

работа с потребителите на енергийни услуги, които съдържат всички процедури за 

работа с потребителя, ред, срокове за разглеждане на жалби. Правилата ще бъдат 

приложение към лицензията. Работната група е направила извод, че „Армако“ АД 

притежава технически възможности да изпълнява дейността по лицензия за 

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

енергийния обект. 

Д. Николкова представи икономическата част от доклада. Дружеството е 

посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за изграждане на 

фотоволтаичната централа е 11 078 618 евро. Финансирането ще се осъществи чрез 

целеви заем, отпуснат от „Аркус Финанс“ АД. Условията по заема са подробно 

посочени в доклада. Към заявлението за лицензиране, на основание Наредбата, 

дружеството е представило бизнес план, инвестиционен анализ и финансов модел за 

периода на проекта 2022-2046 г. Финансовият модел е изготвен при следните 

параметри:  

- Цени на произведената електрическа енергия при изчислена и заложена 

прогнозна борсова цена от 111,53 лв./MWh без ДДС, въз основа на Решение № Ц-25 от 

01.07.2021 г. на КЕВР. Цените са прогнозирани с петгодишно увеличение, което 

дружеството счита за предполагаемата годишна инфлация до края на периода; 

- Средното годишно нетно производство на електрическа енергия – дружеството 

е предвидило средногодишна деградация от 0,27%; 

- Оперативните разходи за периода на бизнес плана; 

Въз основа на така посочените параметри са прогнозирани общите приходи от 

продажба на електрическа енергия и общите разходи от дейността. Очакванията на 

дружеството са да реализира отрицателен финансов резултат само за първата година (2022 

г.), а за останалите до края на периода - нарастваща нетна печалба. Нетните парични 

потоци са положителни за всяка една година, което показва, че дружеството ще има 

финансови възможности да обслужва задълженията си по заема. При посочените 

параметри е направена и оценка на ефективността на проекта. Стойностите на 

показателите показват, че проектът е финансово ефективен и икономически 

целесъобразен. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „АРМАКО“ АД е 

осигурило финансирането на проекта, в т. ч. и присъединяването му към 

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на обекта в 

експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел параметри за 

периода 2022 г. – 2046 г., заявителят ще акумулира положителни нетни парични потоци 

след изграждането на обекта, които ще осигурят финансови възможности за 

обслужване на привлечения ресурс и за извършване на всички плащания, свързани с 
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нормалното осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

42 от 30.06.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект, което да бъде 

проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на КЕВР; 

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

търговска регистрация „Армако“ АД или други упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

4. Докладът по т. 1, както и датата и часът на откритото заседание по т. 2 

да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.  

Е. Харитонова запита къде е присъединено в момента „Армако“ АД. Към коя 

мрежа? В доклада личи, че мощността е 12,5 MW, а от друга страна по-голямата част от 

тази енергия ще бъде потребявана за завода на „Армако“ АД. В същото време 

дружеството се присъединява към преносната мрежа. Преносната мрежа реално е от 110 

нагоре, а възлова станция с комплектна разпределителна уредба е с 20 kV. Объркващо е 

това, че дружеството се присъединява към преносната мрежа. Този въпрос по-скоро 

трябва да се зададе на откритото заседание на представителите на „Армако“ АД, но дали 

се знае нещо по въпроса? 

И. Иванов каза, че в доклада изрично е записано, че станцията ще бъде 

присъединена към подстанция „Горна Оряховица Изток“. Вярно е, че снабдява с 

електрическа енергия пряко един присъединен потребител - „Аркус“ АД, който ще 

потребява около 3 800 MWh годишно. Отговорът къде ще бъде присъединено 

дружеството го има в доклада.  

Е. Харитонова поясни, че посочва какво е състоянието сега, а не когато се изгради 

фотоволтаичната централа. Сега на кого са клиенти - на „Енерго-Про“ (защото това е 

негов район) или на ЕСО ЕАД?  

Ю. Ангелова отговори, че от информацията, която е представена се вижда, че  

„Армако“ АД е присъединено към ЕСО ЕАД, но на територията на завода се ползва 

средно напрежение. Затова връзката с „Горна Оряховица Изток“ е от 20 kV на 110 kV. На 

територията на завода дружеството е на средно напрежение. Детайлите могат да станат 

ясни, ако се зададе въпрос на отритото заседание. Ю. Ангелова каза, че това което е 

представено е ясно.  

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

доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 

19.01.2022 г. от 10:20 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-42 от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за 

производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:20 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Армако“ АД, или други 

упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 

02.09.2021 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с 

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

данни от проведеното открито заседание на 06.01.2022 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 

02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 39, 

ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетика (ЗЕ), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 
За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със Заповед № З-E-223 от 10.09.2021 г. на председателя на КЕВР. С 

писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 24.09.2021 г. от дружеството е поискана допълнителна 

информация и документи, които са представени с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 

06.10.2021 г. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1332 от 20.12.2021 г., приет с решение на КЕВР на 

закрито заседание по Протокол № 304 от 30.12.2021 г., т. 6, и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

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

на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание от разстояние на основание Решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8. 
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В откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype дистанционно 

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

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

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

Правни аспекти: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената 

служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е видно, че 

„Калцит“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Калцит“ 

АД е акционерно дружество с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: 

област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград-4230, с предмет на дейност: 

производство на химически продукти и метални опаковки, търговия в страната и 

чужбина. Дружеството се представлява членовете на Съвета на директорите - Иван 

Кръстев Кръстев и Лазар Георгиев Кехайов – заедно или поотделно. Капиталът на 

„Калцит“ АД е в размер на 11 381 165 лв. (единадесет милиона триста осемдесет и една 

хиляди сто шестдесет и пет лева) и е разпределен в 11 381 165 броя поименни акции, с 

номинална стойност 1 (един) лев всяка.  

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от 

НЛДЕ декларации от членовете на Съвета на директорите се установява, че същите не 

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

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. След 

служебно извършена справка и въз основа на декларация на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, 

б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, се установява, че заявителят не е в производство по 

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

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с 

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

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

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

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

изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа 

условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност. 

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

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

ал. 4, т. 1 от ЗЕ.  

Предвид горното, заявителят е посочил, че ще осъществява дейността 

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

нова фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 7,2 МW. 

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални 

и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; има вещни права върху 

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

представи доказателства, че енергийният обект, чрез който ще се осъществява 

дейността по лицензията, отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

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

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

лицензионната дейност – чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. 
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Заявителят е посочил, че лицензионната дейност ще се осъществява чрез 

подробно описани по-долу основни съоръжения на територията на фотоволтаичната 

централа. 

„Калцит“ АД е поискало срокът на лицензията да бъде 25 (двадесет и пет) 

години, като е посочило, че ФЕЦ „Калцит“ ще бъде оборудвана със съвременни 

машини, съоръжения и технологии.  

Основните дълготрайни материални активи на парка - фотоволтаичните модули, 

имат времеви ресурс, който се оценява на над 25 години. С оглед на средната 

продължителност на техническия живот и на добрата производителност на 

фотоволтаичните модули, дружеството счита, че срокът на лицензията за дейността 

„производство на електрическа енергия“ от фотоволтаичен енергиен парк „Калцит“ 

следва да бъде 25 години. Дружеството притежава достатъчно финансови, материални 

и човешки ресурси да извършва дейността си през 25-годишния срок на лицензията и 

да изпълнява задълженията си, с оглед дългосрочната му стратегия и политика за 

навлизане и присъствие на пазара на електрическа енергия. 

Технически аспекти: 

Проектът на дружеството предвижда изграждането на енергиен обект „Калцит“, 

представляващ фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия.  

ФЕЦ „Калцит“ ще бъде разположена върху терени, находящи се в гр. 

Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, и конкретно - поземлен имот с 

идентификатор 00702.506.59, поземлен имот с идентификатор 00702.506.60, поземлен 

имот с идентификатор 00702.506.919 и поземлен имот с идентификатор 00702.506.162 

(Етап I), и поземлен имот с идентификатор 00702.506.62, поземлен имот с 

идентификатор 00702.506.63, поземлен имот с идентификатор 00702.506.163 и 

поземлен имот с идентификатор 00702.506.915 (Етап II). Дружеството е представило 

договори за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, нотариални 

актове за продажба на недвижим имот, както и разрешения за строеж, комбинирани 

скици-виза за проектиране и скици на поземлени имоти от СГКК. 

При изграждането на централата ще бъдат монтирани общо 18 432 бр. 

фотоволтаични модули Hanwha Q.Cells GmbH Q.PEAK DUO XL 455 c коефициент на 

полезно действие 20,4%, от които 13 056 бр. с номинална мощност 455 Wp и 5 376 бр. с 

номинална мощност 460 Wp. Общата пикова постояннотокова мощност на 

фотоволтаичния генератор, получена при стандартни тестови условия (интензитет на 

слънчевата радиация Е = 1000 W/m2, коефициент на въздушната маса AM 1,5 и 

температура на фотоволтаичните клетки 25 °C) възлиза на 8 413 440 Wp. 

За преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в 

променливотокова ще бъдат монтирани общо 48 броя инвертори Sunny Highpower 150-

20 с мощност 150 kW. Соларните инвертори ще бъдат присъединени към 3 бр. бетонови 

комплектни трансформаторни поста (БКТП) 1x2500 kVA. 

Изграждането на ФЕЦ „Калцит“ се предвижда да се осъществи на два етапа: 

- Етап I - 5,25 MW, със срок за изграждане и въвеждане в експлоатация до 

31.12.2021 г. и 

- Етап II - 1,95 MW, със срок за изграждане и въвеждане в експлоатация до 

31.12.2022 г. 

Трансформираната електрическа енергия DC/AC от всяка група инвертори ще се 

отдава към съответния повишаващ трансформатор 2 500 kVA 0,6/20 kV, разположен в 

БКТП. Между новопроектираните БКТП 1х2500 kVA и РУ-20 kV „ФЕЦ Калцит“ ще се 

положат нови подземни кабели 20 kV. Новата връзка ще се изпълни с кабел 
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3хNA2XS(F)2Y 1х95/RM16 mm2.От своя страна трафопостовете ще се присъединят на 

страна 20 kV с РУ- 20 kV на ФЕЦ „Калцит“, откъдето електрическата енергия ще се 

пренесе до производствената площадка на дружеството. Електрическата енергия от 

централата ще се използва за собствено потребление, като излишъкът ще бъде продаван 

след сключване на договор с лицензиран търговец. 

За нуждите на контрола и управлението на инсталацията е предвидена система 

за мониторинг. 

Технически данни на обекта: 

✓ Обща инсталирана променливотокова мощност – 7,2 MWе 

✓ Номинално напрежение на мрежата – 20 kV 

✓ Номинална честота на мрежата – 50 Hz 

✓ Фактор на мощността cos φ - 1 

✓ Брой на фазите – 3 

✓ Брой на фотоволтаични модули – 18 432 бр. 

✓ Единична мощност на фотоволтаични модули - 455 Wp и 460 Wp  

✓ Брой и обща мощност на инвертори - 48 бр., 7,20 MWе 

✓ Монтажен ъгъл спрямо земната хоризонтала – 10° 

✓ Ориентация по азимут - 86° и 94° 

✓ БКТП 1х2500 kVA - 3 бр.  

✓ Кабелна линия 20 kV до п/ст „Асеновград“ – 1 315 m 

✓ Ниво на напрежение за присъединяване – 20 kV 

✓ Общо произведена енергия – 9 700 MWh 

Присъединяването на обекта (ФЕЦ „Калцит“) към електропреносната мрежа 110 

kV на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), съгласно подписания 

договор и допълнителни споразумения към него, предвижда да се извърши в килия № 

25 „Карбидна“ от ЗРУ 20 kV на п/ст 110/20 kV „Асеновград“: 

С оглед на средната продължителност на техническия живот и добрата 

производителност на фотоволтаичните модули, считаме, че срокът на лицензията за 

дейността производство на електрическа енергия от фотоволтаичен енергиен парк 

„Калцит“ следва да бъде 25 години.  

В подкрепа на искането си дружеството е представило следните документи: 

1. Предварителен договор № ПРД-ПР-20-389 от 03.09.2020 г. за 

присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната 

електрическа мрежа с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД); 

2. Допълнително споразумениe №1/26.08.2021 г. с ЕСО ЕАД относно промяна 

на инсталираната мощност от 6,75 MW на 7,2 MW; 

3. Договор от 15.03.2021 г. с „Филкаб Солар“ООД за доставка и СМР;  

4. Писмо с изх. № ОВОС-2195-3/08.012021 г. от МОСВ, с което се уведомява 

дружеството, че за бъдещия енергиен обект не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС; 

5. Разрешения за строеж – 3 бр.; 

6. График със сроковете и етапите за изграждане на енергийния обект; 

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, не се предвижда откриването на голям 

брой нови работни места.  

Към настоящия момент дружеството не притежава опит за дейността 

„производство на електрическа енергия“, но е насочило своите усилия към проучване 

на условията за реализиране на подобни енергийни проекти за изграждане и въвеждане 
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в експлоатация на нови модерни технологии и научни разработки в сферата на 

възобновяемите енергийни източници в България. По отношение на наетите 

специалисти дружеството ще осигури обучение и повишаване на квалификацията на 

ангажирания персонал. При необходимост ще се ползват и услугите на външни 

специализирани фирми. 

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

притежава технически възможности да изпълнява дейността по лицензия за 

производство на електрическа енергия, след като изгради енергийния обект. 

Икономически аспекти: 

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за 

изграждане на фотоволтаичната централа е 8 523 хил. лв., като източниците на 

финансиране са 100% собствени парични средства. Те са изцяло в резултат на приходи, 

реализирани от предходни години от основната дейност на дружеството, свързана с 

производство и търговия на химични продукти. 

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

притежава финансови възможности за изграждане на фотоволтаичната централа.  

След анализ на представените годишни финансови отчети на „Калцит“ АД, за 

последните 3 години (2018 г.- 2020 г.) се установи следното: 

От представените годишни финансови отчети за последните три години на 

„Калцит“ АД е видно, че дружеството от осъществяване на дейността си реализира 

печалба, както следва: за 2018 г. – 2 501 хил. лв.; за 2019 г. – 2 683 хил. лв. и за 2020 г. – 

2 679 хил. лв. Увеличението се дължи на ръст на приходите от основната дейност на 

дружеството, свързана с производство и търговия на химични продукти. 

Към заявлението за лицензиране, на основание чл. 11, ал.2 и чл. 18, ал. 3, т. 4 от 

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

модел за периода 2022 г. – 2046 г.  

Представеният финансов модел за развитие на проекта е изготвен при следните 

параметри: 

1. Цена на произведената електрическа енергия – заложена е прогнозна 

пазарна цена, определена от КЕВР с Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. - 111,53 лв./MWh 

за 2022 г., която достига до 285,89 лв./MWh за 2046 г., без ДДС. Цената е по прогнозни 

данни на НСИ и БАН, съгласно Националната стратегия в областта на енергетиката, 

базирана на изследвани тенденции на развитите енергийни пазари и борсови цени в ЕС 

и в региона. 

2. Средното годишно нетно производство на електрическа енергия е 9 733,6 

MWh за 2022 г. и достига до 8 840,9 MWh за 2046 г., като е предвидена средногодишна 

деградация от 0,4%. 

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

мрежата, застраховки и разходи за поддръжка и експлоатация): от 66 хил. лв. за първата 

година се увеличават до 70 хил. лв. през последната година от разглеждания период.  

№ Вид Стойност 

1. Инсталирана мощност в МW 7,2 

2. Стойност на инвестицията в хил. лв. 8 523 

3. Стойност на инвестицията за 1 MW инсталирана мощност в хил. лв. 1 183,8 

 

С така посочените параметри са прогнозирани приходите от продажба на 

електрическа енергия, които от 1 086 хил. лв. през 2022 г. се увеличават на 2 527 хил. лв. 

през 2046 г., както и общите разходи от дейността нарастват от 66 хил. лв. за 2022 г. на 110 
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хил. лв. за 2046 г., в резултат на което очакванията на дружеството са да реализира 

положителен финансов резултат от 611 хил. лв. за 2022 г. до 1 869 хил. лв. за 2046 г. Също 

така нетните парични потоци за периода 2022 г. – 2046 г. са положителни стойности, което 

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

си. 

Основните показатели за оценка на ефективността на проекта, изчислени от 

дружеството при посочените параметри, са както следва:  

- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR): 13,50%; 

- Срок на откупуване на инвестицията: 8 години. 

Стойностите на горепосочените показатели показват, че проектът е финансово 

ефективен и икономически целесъобразен. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „Калцит“ АД е 

осигурило финансирането на проекта, в т. ч. и присъединяването му към 

електропреносната мрежа. Извършеният анализ показва, че след въвеждане на 

обекта в експлоатация и при изпълнение на заложените във финансовия модел 

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

нетни парични потоци, които ще осигурят финансови възможности за извършване 

на всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва Ю. Ангелова. По време на проведеното открито заседание на 

06.01.2022 г., упълномощеният представител на „Калцит“ АД е изразил съгласие с 

обстоятелствата и фактите в доклада. До момента няма постъпили възражения. Ю. 

Ангелова прочете диспозитива на проекта на решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 39, ал. 1, т. 1, предложение 

първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И:  

 

Издава на „Калцит“ АД, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: 

област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград - 4230, лицензия № …… за 

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

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

енергийно и водно регулиране за разрешаване започване осъществяването на 

лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект: 

„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана постояннотокова мощност 

8, 413 44 МWp (променливотокова мощност – 7,2 MWе)“, срок за изграждане на 

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

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

приложение и неразделна част от това решение. 

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 39, ал. 
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1, т. 1, предложение първо и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Издава на „Калцит“ АД, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: 

област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград - 4230, лицензия № Л-591-01 от 

13.01.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 

(двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на 

Комисията за енергийно и водно регулиране за разрешаване започване 

осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на 

енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана 

постояннотокова мощност 8,41344 МWp (променливотокова мощност – 7,2 MWе)“, 

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

условията за осъществяване на лицензионната дейност, така както е посочено в 

лицензията – приложение и неразделна част от това решение. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1327 от 17.12.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-106 от 01.10.2021 г. на „Сонел 888“ ЕООД за 

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

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, както и събраните данни от проведеното на 06.01.2022 г. открито заседание по 

преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-106 от 

01.10.2021 г. на „Сонел 888“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 

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

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-259 от 11.10.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1327 от 17.12.2021 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 
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т. 1 от ЗЕ, на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на 

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

и възражения по приетия доклад. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Сонел 

888“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206633670, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6. 

„Сонел 888“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Соня Петрова 

Николова-Кадиева. 

„Сонел 888“ ЕООД има следния предмет на дейност: външна и вътрешна 

търговска и посредническа дейност, консултантска дейност, производство и реализация 

на стоки и услуги, представителство на български и чуждестранни физически и 

юридически лица /без процесуално/, извършване на маркетингови проучвания, 

рекламна дейност, строителство, извършване на сделки с недвижими имоти, както и 

всяка друга дейност, незабранена от закона. 

Размерът на капитала на дружеството е 100 лева и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е Соня Петрова Николова-Кадиева. 

Предвид горното, „Сонел 888“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

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

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

11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същата не е лишена от правото 

да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. След служебно 

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

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

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с 

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

Вещни права 

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

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

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

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

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

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия 

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

Исканият срок е обоснован с оглед намеренията на дружеството да осъществява 

дейността търговия с електрическа енергия и да бъде измежду водещите търговци и 

координатори на българския пазар, което би го направило неизменна част от пазара на 

електрическа енергия в страната и надежден доставчик на клиентите си. „Сонел 888“ 

ЕООД планира да развие допълнително спектъра от предлагани услуги на крайни 

клиенти и да развие дейността си на нови пазари в рамките на Европейския съюз и 

извън него, както и да бъде активен участник на българския борсов пазар и на 

регионалните борси и платформи за търговия с електрическа енергия и преносни 

капацитети. 
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Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Сонел 888“ 

ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, 

съгласно представен договор за наем с „Енерджи Съплай“ ЕООД. Заявителят 

декларира, че обособеното офисно пространство за извършване на дейността по 

„търговия с електрическа енергия“ е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са 

обособени самостоятелни работни места за служителите. В отделно помещение в 

структурата на предприятието е монтиран сървър със съпровождащото го оборудване с 

резервирано електрозахранване и комуникационни връзки. Осигурена е подходяща 

температура в сървърното помещение. 

Съгласно представени декларации, управителят на „Кадиев Глобал“ ЕООД 

предоставя използването на мейл сървър, файлов сървър модел HP ProLiant ML 310e 

Gen8 с параметри Xeon E3-1220, оперативна памет 12 GB и дисково пространство 

2х500GB, интернет телекомуникационни услуги на „Сонел 888“ ЕООД. 

В хода на дейността си „Сонел 888“ ЕООД ще използва следните 

информационни и комуникационни системи и софтуерни програми: 

− Windows 10 Home Premium; 

− Microsoft Office 2016; 

− Microsoft Excel 2016; 

− Linux-базиран имейл сървър за извършване на комуникацията; 

− Традиционна брокерска платформа; 

− ARAX брокерска платформа; 

− ICAP брокерска платформа; 

− Thomson Reuters Eikon платформа за търговия и предоставяне на данни; 

− Thomson Reuters Eikon Messenger платформа за комуникация. 

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

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

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен 

оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № 

ЦУ-ЕСО-7365≠1 от 21.09.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сонел 888“ ЕООД е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно 

чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Сонел 888“ ЕООД притежава технически възможности и материални 

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

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

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Сонел 

888“ ЕООД. 

Общата организационна структура на „Сонел 888“ ЕООД се състои от следните 

звена, които са на подчинение на управителя на дружеството: 
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− Отдел „Търговия“ – има функционално обособяване и е организационно и 

управленски ангажиран единствено с дейността по търговия с електрическа енергия, 

като в неговите рамки е включен и отдел „Вътрешен и регионален пазар“, който е 

директно подчинен на управителя; 

− Отдел „Финанси“, в който се включва отдел „Счетоводство“. 

Системите по енергиен мениджмънт, счетоводното и митническо обслужване, 

финансовите и банковите услуги се осигуряват от отдел „Финанси“. Софтуерното 

обслужване, хардуерното обслужване и телекомуникационните услуги се осигуряват от 

отдел „Търговия“. 

Представени са автобиография на управителя на дружеството, както и копие от 

граждански договор за назначаване на служител на длъжност „експерт търговия – 

прогнозиране и балансиране“, който отговаря за обмена на информация с независимия 

преносен оператор, доставчиците на електрическа енергия и клиентите на дружеството, 

завежда, обработва, изпраща до независимия преносен оператор и поддържа редовно 

заявените товарови графици и количества електрическа енергия. 

Счетоводното обслужване ще се извършва от външно дружество, с което 

заявителят има сключен договор от 12.09.2021 г., представен в заявлението. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Сонел 888“ ЕООД разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

група“. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“, както и наличие на финансови 

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

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Сонел 888“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

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

разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 17 520 MWh през 2022 г. до 131 400 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер 

на 624 хил. лв., която да достигне до 8 796 хил. лв. през 2026 г. 

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

Средна покупна цена лева/MWh 244,48 174,07 150,60 146,69 140,82 

Средна продажна цена  лева/MWh 293,37 208,88 180,72 176,02 168,98 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 17 520 43 800 61 320 87 600 131 400 
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Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 

2026 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  5 140 9 149 11 082 15 419 22 204 

Разходи 4 283 7 624 9 235 12 850 18 504 

Счетоводна печалба 857 1 525 1 847 2 569 3 700 

Финансов резултат 624 1 262 1 543 2 181 3 185 

 

Към бизнес плана „Сонел 888“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 19.10.2021 г. от „Обединена 

българска банка“ АД, според което „Сонел 888“ ЕООД е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 

19.10.2021 г. е 229 118,82 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ 

на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на 

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

първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес 

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

относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Сонел 888“ ЕООД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

Договор за участие в стандартна балансираща група 

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

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

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

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

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

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

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

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

връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Сонел 888“ ЕООД е представило проект на договор за 

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

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

приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от 
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групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.6.:  

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

приложенията към него са отразени в доклад от 17.12.2021 г., който е приет с решение 

на КЕВР по Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно 

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

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

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

енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Издава на „Сонел 888“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6, лицензия за извършване на дейността 

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

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

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Сонел 888“ ЕООД правила за работа с потребители на 

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

1. 

И. Иванов каза, че иска да направи кратък коментар. По време на откритото 

заседание г-жа Кадиева, която представлява дружеството, е била притеснена, че 

произнасянето на Комисията може да се забави поради кадровите промени, които 

предстои да бъдат извършени в КЕВР. С приемането на това решение се доказва, че 

Комисията, която функционира повече от 22 години, е стабилна в своите решения и 

планирани промени в състава не оказват влияние върху графика на приемане на 

решенията. И. Иванов каза, че благодари за това на всички колеги и на работната група.  

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

 

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

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Издава на „Сонел 888“ ЕООД, с ЕИК 206633670, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6, лицензия № Л-592-15 

от 13.01.2022 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Сонел 888“ ЕООД правила за работа с потребители на 

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

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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



 

  стр. 131 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.7. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1326 от 17.12.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 26.02.2021 г., подадено „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. за продължаване срока на 

лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., както и събраните данни от проведеното на 

06.01.2022 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 

26.02.2021 г., подадено „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

за продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., на основание чл. 56, 

ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

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

в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-

E-331 от 15.12.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1326 от 17.12.2021 г., който е приет с решение на КЕВР 

по Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ, на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на 

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

и възражения по приетия доклад. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа 

енергия“ д.о.о. е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-

ПД-10 от 26.02.2021 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) 

години. 

Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да 

прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, 

а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представения документ за актуално състояние – редовен екземпляр от 

съдебния/търговски регистър, издаден на 14.07.2021 г. от Агенция на Р Словения за 

публични регистри и услуги гр. Любляна, заявителят е дружество с ограничена 

отговорност с регистрационен номер 1587714000, вписано в Търговския регистър на Р 

Словения, със седалище и адрес на управление: гр. Кръшко, ул. „Върбина“ № 17. 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД има следния 

предмет на дейност: производство на апарати за разпределение и управление на 

електрическа енергия; производство на изолирани проводници и кабели; производство 

на осветителна техника и електрически лампи; производство на електрическо 

оборудване, некласифицирано другаде; производство на инструменти и уреди за 

измерване, проверка изпитване, навигация и други цели, с изключение на оборудване за 
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контрол на промишлени процеси; производство на оптични инструменти и 

фотографско оборудване; рециклиране на метални отпадъци и скрап; рециклиране на 

неметални отпадъци и скрап; производство на електроенергия във водноелектрически 

централи; производство на електроенергия в топлоелектрически централи и атомни 

електроцентрали; друго производство на електроенергия; пренос на електроенергия; 

разпределение на електроенергия; търговия с електроенергия; производство на газ; 

разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи; доставка на пара 

и топла вода; разрушаване и събаряне на сгради, изкопни работи; общо строителство на 

сгради и строителни работи; други строителни работи, включващи специални сделки; 

монтаж на електрически кабели и фитинги; изолационни работи; ВиК; други 

строителни инсталации; други строителни и довършителни работи; даване под наем на 

строително оборудване или оборудване за разрушаване, заедно с оператора; агенти, 

занимаващи се с продажба на моторни превозни средства; поддръжка и ремонт на 

моторни превозни средства; продажба на едро на части и принадлежности за моторни 

превозни средства; агенти, занимаващи се с продажба на едро на части и 

принадлежности за моторни превозни средства; агенти, занимаващи се с продажба на 

горива, руди, метали и промишлени химикали; агенти, занимаващи се с продажба на 

машини, промишлено оборудване, кораби и въздухоплавателни средства; агенти, 

занимаващи се с продажба на мебели, стоки за бита и железария; агенти, занимаващи се 

с продажба на разнообразни стоки; продажба на едро на други стоки за бита; продажба 

на едро на твърди, течни и газообразни горива; продажба на едро на метали и метални 

руди; продажба на едро на железарски изделия, водопроводно, отоплително оборудване 

и консумативи; продажба на едро на други междинни продукти; продажба на едро на 

отпадъци и скрап; продажба на едро на металорежещи машини; продажба на едро на 

миннодобивна техника и машини за гражданското и промишлено строителство; 

продажба на едро на машини за текстилната промишленост и на шевни и плетачни 

машини; продажба на едро на компютри, периферни компютърни устройства и 

софтуер; продажба на едро на други офис машини и оборудване; продажба на едро на 

други машини за използване в промишлеността, търговията и корабоплаването; други 

продажби на едро; продажба на дребно на железарски изделия; продажба на дребно на 

строителни материали; различни продажби на дребно в специализирани магазини, 

некласифицирани другаде; продажба на дребно на стоки втора употреба в магазини; 

поправка на електрически стоки за бита; поправка на други стоки за бита; сухопътен 

превоз на товари; обработка на товари; съхранение и складиране; други помощни 

дейности в областта на сухопътния транспорт; дейности на други транспортни агенции; 

телекомуникации; финансов лизинг; строителство и продажба на недвижими имоти; 

покупко-продажба на собствени недвижими имоти; агенции за недвижими имоти; 

управление на недвижими имоти срещу комисионна или на договорна основа; даване 

под наем на автомобили; даване под наем на други сухопътни транспортни средства; 

даване под наем на машини и оборудване за гражданско и промишлено строителство; 

даване под наем на офис техника и оборудване, включително компютри; даване под 

наем на други машини и оборудване; даване под наем на други стоки за бита; 

консултантски дейности в областта на информационните технологии; научни 

изследвания и експериментални разработки по природни науки; научни изследвания и 

експериментални разработки в областта на инженерните науки; счетоводни и 

одиторски дейности, данъчни консултации; консултантски дейности по бизнес и 

мениджмънт; геодезически, геоложки, геофизични, геохимични и други проучвания, 

измервания и картографиране; архитектурни дейности и озеленяване; архитектурни и 
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инженерни дейности и свързаните с тях технически консултации; други консултации 

по планиране и технически въпроси; техническо изпитване и анализ; реклама; различни 

бизнес дейности, некласифицирани другаде. 

Капиталът на дружеството е в размер на 19 877 610 (деветнадесет милиона 

осемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин и десет) евро. Капиталът на 

дружеството е изцяло внесен от две търговски дружества, регистрирани по 

законодателството на Р Словения, а именно: „ГЕН енергия“ ООД и „ГЕН-ЕЛ 

инвестиции“ ООД, които са внесли по 9 938 805 (девет милиона деветстотин тридесет и 

осем хиляди осемстотин и пет) евро от капитала и имат по 50 % дялово участие в 

дружеството. Съгласно представено копие на Учредителния акт на „ГЕН-И, търговия и 

продажба на електрическа енергия“ ООД, дружеството се управлява и представлява от 

Управителен съвет в състав: д-р Робърт Голоб – председател, Даниел Левичар, д-р Игор 

Копривникар и Андрей Шайн. „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о. се представлява от две лица едновременно, както следва: Игор Копривникар 

заедно с Робърт Голоб или Даниел Левичар; Андрей Шайн заедно с Робърт Голоб или 

Даниел Левичар; Робърт Голоб заедно с Игор Копривникар или Андрей Шайн; Даниел 

Левичар заедно с Игор Копривникар или Андрей Шайн. 

Видно от горното, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

e търговец, регистриран по законодателството на Република Словения, следователно 

отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, 

еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на 

Европейския съюз. 

Въз основа на представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ 

от НЛДЕ декларация от председателя на управителния съвет, както и членове на 

управителния съвет на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. се 

установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не 

са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. След служебно извършена справка се установява, че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е 

отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

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

Вещни права 

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

заявителя върху енергийните обекти, чрез които ще е осъществява дейността, както и 

доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, 

тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва 

енергиен обект. 

Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията. Срокът е обоснован с 

оглед обстоятелството, че продължаването на лицензията е необходимо с оглед 

продължаване на търговските дейности на територията на Република България. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия: 

Видно от регистрите на търговските участници, регистрирани като 

координатори на стандартни/комбинирани балансиращи групи, които независимият 
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преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа 

на интернет страницата си, „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о. е регистриран участник на пазара на енергия като „търговец на електрическа 

енергия“ с EIC 11XIGET--------D от 20.06.2012 г. със статус „Активен“. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ГЕН-И, 

търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. използва офис, находящ се в гр. 

Кръшко, 8270, Словения, ул. „Върбина“ № 17, съгласно договор за наем. Заявителят 

декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, информационна и 

телекомуникационна мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ГЕН-

И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. Организационната структура 

на дружеството е, както следва: 

1. Главен ръководител иновации; 

- Развитие на енергийни услуги; 

- Стратегическо развитие; 

- Управление на иновации и тръжен офис; 

- Изследвания и развитие; 

- Развитие на човешките ресурси; 

2. Търговски директор; 

- Управление на портфолио; 

- Глобална търговия; 

- Регионално управление на взаимоотношенията; 

3. Директор продажби; 

- Ключови клиенти и покупко-продажба; 

4. Директор масов пазар; 

- Обслужване на клиенти; 

- Маркетинг и връзки с обществеността; 

- Телепродажби; 

5. Директор напреднала аналитична и алгоритмична търговия; 

- Интелект на пазара и портфолиото; 

- Бизнес интелект; 

- Анализ на продажбите и развитие на услугите; 

- Анализ на глобалните пазари и алгоритмична търговия; 

6. Директор стратегически инициативи; 

7. Главен ръководител информация; 

- ИТ; 

- ИТ архитектура; 

- Анализ на бизнес процеси; 

- Управление на проекти; 

8. Главен ръководител дигитализация; 

- Напреднали технологии; 

9. Главен ръководител финанси; 

- Финанси; 

- Счетоводство; 

- Стратегически контрол; 

- Управление на риска; 
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10. Главен юрисконсулт; 

- Правен; 

- Спазване на регулации; 

11. Оперативен директор; 

- Общи въпроси; 

- Бизнес докладване, търгове и графици; 

- Управление на договорни отношения и разплащания; 

- Вземания и напомняния. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установява, че „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа 

енергия“ д.о.о. притежава технически възможности, организационна структура, 

материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

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

съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. е представило 

бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно 

изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно 

производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се 

разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за 

изпълнение на лицензионната дейност за новия срок на лицензията. С допълнително 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-10 от 19.08.2021 г., дружеството е представило финансови 

отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за 

енергетиката. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

за покупко-продажба, като техните обеми са от 870 000 MWh през 2022 г. до 1 250 000 

MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 385 хил. лева 

за 2022 г., и да достигне до 881 хил. лева до 2026 г. 

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

2026 г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

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

Средна покупна цена  лв./MWh 107,75 106,55 103,85 97,55 99,10 

Средна продажна 

цена за износ  
лв./MWh 109,05 108,10 105,25 98,60 100,45 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 

870 

000 
930 000 990 000 1 100 000 1 250 000 
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Приходи  94 974 100 533 104 198 113 190 129 313 

Разходи 94 589 99 716 103 508 116 476 128 432 

Счетоводна печалба 385 817 690 714 881 

 

Към бизнес плана „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби 

страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 28.01.2021 г. от „Банка 

СБЕРБАНК“ АД, според което „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о. е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи 

сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

дебитният оборот, по която към 26.01.2021 г. е 4 602 712, 28 евро (9 002 122,76 лв. 

съгласно курс на БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи, видно от представения 

финансов отчет за 2020 г. 

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

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

И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, 

правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

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

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. 

 

Изказвания по т.7.:  

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

приложенията към него са отразени в доклад от 17.12.2021 г., който е приет с решение 

на КЕВР по Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 9. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание с дистанционно 

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

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

чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за 

енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия“ д.о.о., със седалище и адрес на управление: Р Словения, гр. 

Кръшко, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията – 

27.02.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-379-15 от 

27.02.2012 г., издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о. за дейността „търговия с електрическа енергия“; 



 

  стр. 137 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

3. Одобрява на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение 

и приложение към издадената лицензия. 

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

 

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

56, ал. 1, т. 1 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на 

електрическа енергия“ д.о.о., с регистрационен № 1587714000, със седалище и адрес на 

управление: Р Словения, гр. Кръшко, ул. „Върбина“ № 17, с 10 (десет) години, считано 

от датата на изтичане срока на лицензията – 27.02.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за 

новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-379-15 от 

27.02.2012 г., издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и 

приложение към издадената лицензия. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 05.03.2021 г. на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  

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

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

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

05.03.2021 г. от „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА за издаване на лицензия за дейността 

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

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

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

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

със Заповед № З-Е-47 от 17.03.2021 г. на председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-
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ЗЛР-Л-12 от 10.06.2021 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 04.01.2022 г. заявителят е 

представил допълнителна информация и документи. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ 

следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, издадено на 

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

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

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

„АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА има следния предмет на дейност: търговия на 

едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, търговия чрез 

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

с метали и метални руди, търговия на едро с промишлени химически продукти, 

търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството, 

неспециализирана търговия на едро, търговия с горива на дребно в неспециализирани 

магазини, без автомобилни горива, предоставяне на други финансови услуги, търговия 

на едро с метали и минерали, търговия на дребно с твърди и течни горива в 

специализирани магазини. 

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

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

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

Едноличен собственик на капитала на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е „TRANSCOR 

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

AG, ШВЕЙЦАРИЯ 

„АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА се управлява от Съвет на директорите в състав: 

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

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

дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Белгия. 

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

съвместно. 

Предвид горното, „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА е търговец, регистриран 

и съществуващ  съгласно законодателството на Белгия, следователно отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, 

еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава 

членка на Европейския съюз.  

Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите в 

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

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

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

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

която дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 
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несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността 

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

дейност. В тази връзка, „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е представило и Удостоверение 

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

на Брабант Валон, Кралство Белгия. Декларация за истинността на заявените 

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

ал. 3 от НЛДЕ е представена от адвокат Костадинка Йорданова Делева, в качеството ѝ 

на пъломощник на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА, надлежно упълномощена с 

приложено пълномощно. 

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

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

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

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

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

години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е 

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

оглед реализацията на бизнес концепцията и изпълнението на заложените в бизнес 

плана на дружеството дългосрочни и средносрочни цели. Като допълнително 

обстоятелство, което обуславя предложения срок, „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА сочи 

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

повече участници да се възползват от предимствата на свободния пазар на 

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

условия за търговия.  

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на  електрическа енергия е 

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

направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на 

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

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

ІІI. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

„АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА  е със седалище и адрес на управление „Булевар 

дьо Франс“ № 7, п.к. 8, 1420 Брен л‘Альо, Белгия. 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия дружеството ще 

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

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

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

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

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

дружеството „AG INSURANCE”, със седалище и адрес на управление - бул. „Емил 

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

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

помещения, както и се удължава наемния срок за период от 9 последователни години, а 
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именно до 28.02.2025 г.  

„АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА  уверява, че наетите офисни помещения са 

изцяло пригодени и оборудвани за ползването им за административни нужди и 

разполагат с необходимото хардуерно, софтуерно и комуникационно оборудване, като: 

− телефон; 

− факс; 

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

Xerox C8035V; 

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

Xerox C400V_DNM; 

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

RAM 8GB, SSD 256 GB, 2бр. монитори. 

− Софтуерното осигуряване на всяка една работна станция е следното: 

− Операционна система – Windows 10; 

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

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

− Софтуер за работа с архивни файлове – 7zip; 

− Java Software; 

− Софтуер за антивирусна защита – WorkStation Trend Micro. 

За осигуряване на комуникационната свързаност на устройствата е обособено 

сървърно помещение, осигуряващо: 

− Централен сървър със следните характеристики: 

- Виртуална машина – VMWARE Horizon; 

- Операционна система – Windows Server; 

- Управление на потребителите и компютрите – Active directory; 

- Централно съхранение на всички работни файлове от работните станции; 

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

− Сървър за електронна поща със следните характеристики: 

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

- SMTP; 

- Cisco Ironport C170 система за имейл защита; 

- DELL EMC Source one за архивиране; 

- Сигурност на комуникация между клиентите и сървъра се защитава с 

криптиране – GeoTrust certificates. 

Доставката и ползването на интернет услуги се обезпечават от „COLT 

Technology Service NV” Белгия, чрез договор приложен в заявлението. 

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

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

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

системен оператор.  

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-4234#1 от 03.06.2021 г., „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване 

на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 

от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 
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енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

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

ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА ще разчита на специалисти с необходимите познания и опит, 

спазвайки разпоредбите и изискванията на приложимото действащо законодателство. 

Съгласно управленско-организационна структура на дружеството, същото ще 

разчита на следните специалист: 

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

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

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

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

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

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

пълна документация на търговските дейности; 

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

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

генериране на графици и др.  

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

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

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

дипломи за завършено образование на част от служителите. 

 Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА  разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е представило бизнес план за периода 2022 г. – 

2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

новия срок на лицензията.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

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

през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 
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За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 491 хил. лева 

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

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

2025 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  8 760 16 556 23 433 33 726 

Разходи 8 269 15 320  21 292 29 860 

Счетоводна печалба 491 1 237 2 141 3 866 

 

Към бизнес плана „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е представило SWOT анализ, 

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

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

(SWITZERLAND)“ SA, според което „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ“ СА е клиент на 

банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при 

упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, дебитният 

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

БНБ). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 

19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, видно от първата прогнозна година от бизнес плана. 

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

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

„АОТ Енерджи Белгия“ СА ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

 

Изказвания по т.8.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

заявление от „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА. Въз основа на анализ на фактите и 

обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е 

установен, че дружеството изпълнява правните, техническите и икономическите 

изисквания за изпълнение на дейността търговия с електрическа енергия. Въз основа на 

всичко изложено в доклада може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес 

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

Средна покупна цена  лв./MWh 93 96 96 96 

Средна продажна 

цена  
лв./MWh 100 105 107 110 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 87 600 157 700 219 000 306 600 
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плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „АОТ Енерджи Белгия“ СА 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

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

Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „АОТ 

ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление, което да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 

19.01.2022 г. от 10:00 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-12 от 05.03.2021 г. на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:00 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „АОТ ЕНЕРДЖИ 

БЕЛГИЯ” СА, или други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 
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Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г., подадено от „Холдинг Словенске 

електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г. от „Холдинг Словенске електрарне“ 

д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

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

приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-E-329 от 

14.12.2021 г. на председателя на КЕВР.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

I. Правни аспекти 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е подало 

на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г. за 

продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години.  

Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ Комисията следва да 

прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и 

дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, 

а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представения документ за актуално състояние – редовно извлечение от 

съдебния/търговски регистър, издаден на 24.09.2021 г. от Агенция на Р Словения за 

публични регистри и услуги гр. Любляна, заявителят е дружество с ограничена 

отговорност с идентификационен номер ЕФН - 1662970000, вписано в Търговския 

регистър на Р Словения, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна - 1000, ул. 

„Копърска“ № 92. 

Съгласно Решение на Окръжния съд, Любляна, Отдел Стопански, по делото за 

регистрация и вписване на учредяване на стопански субект, представено със заявление 

с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 23.08.2012 г., „Холдинг Словенске електрарне” д.о.о. е със 

следния предмет на дейност: добив на кафяви въглища и лигнит; производство на 

електрическа енергия от ВЕЦ; производство на електрическа енергия от ТЕЦ и АЕЦ; 

друго производство на ток; пренос на ток; разпределение на ток; снабдяване с пара и 

топла вода; събиране, пречистване и разпределение на вода; хидростроителство и 

стопанисване на води; други строителни работи, вкл. специализирани; друга търговия 

на едро; друго финансово посредничество, неспоменато на друго място; счетоводни, 

деловодни и одиторски дейности, данъчни консултации; предприемачество и данъчни 

консултации; холдингова дейност; проектиране и технически консултации; други 

разнообразни бизнес-дейности, неспоменати на друго място; други дейности в 

услугите, неспоменати на друго място.  
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Капиталът на дружеството е в размер на 29 558 789 (двадесет и девет милиона 

петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) евро. Капиталът на 

дружеството е изцяло внесен от Р Словения. Съгласно представеното извлечение, 

дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав Марко 

Стригал, Виктор Врачар, Урош Подобник. 

Видно от горното, „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. e търговец, 

регистриран по законодателството на Република Словения, следователно 

отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с 

регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на 

държава членка на Европейския съюз. 

Въз основа на представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от 

НЛДЕ декларация от управителите на „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. се 

установява, че същите не са лишени от правото да упражнява търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. След служебно извършена справка се установява, че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е 

отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице 

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

Вещни права 

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

заявителя върху енергийните обекти, чрез които ще е осъществява дейността, както и 

доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, 

тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва 

енергиен обект. 

II. Срок 

Заявителят е поискал продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия, поради предстоящото изтичане на срока на лицензията. Срокът е обоснован с 

оглед обстоятелството, че дружеството е активен участник на пазара на електрическа 

енергия. Продължаването срока на лицензията е необходимо с оглед дългосрочните 

бизнес интереси от развитие на позициите си на пазара на електрическа енергия в Р 

България като ключов пазар за утвърждаване на дружеството като търговец на 

електрическа енергия в региона. 

III.Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата 

лицензия. 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

(ЕСО ЕАД), „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е регистрирано с ID № 11XHSE-

SLOVENIAG като търговец на електрическа енергия, като към момента е със статус 

„Активен“.  

Дружеството декларира, че осъществява дейността по търговия с електрическа 

енергия от централния си офис с адрес: ул. „Копърска“ № 92, гр. Любляна 1000, 

Република Словения. 

Заявителят уверява, че офисът е с площ 2500 кв.м., който е напълно оборудван 

за 250 работни места и разполага  с необходимата информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността. Всяка работна станция разполага със следните софтуери: 
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− Операционна система – MS Windows 10; 

− Версия на WORD – Microsoft Word for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) 

(32-bit version); 

− Версия на EXCEL - Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (16.0.14228.20292) 

(32-bit version); 

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

MSO (16.0.14228.20292) (32-bit version); 

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender; 

− Сървърът на електронната поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

− Прехвърлящ (relay) сървър – Clearswift SEG. 

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-8703#1 от 08.11.2021 г., „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване 

на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 

от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

2.  Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о., според които ръководството се състои от 

Изпълнителен директор и двама членове на Управителния съвет – главни оперативни 

директори. Разпределението на секторите в дружеството е както следва: 

− Сектор „Финанси и управление на риска“ – включва Финансова служба, 

Счетоводство, Звено „Управление на риска“; 

− Сектор „Продажби на крайни потребители“ – включва Звено „Развитие на 

търговски продукти и модели“, Звено „Управление на портфейла от продажби“, Звено 

„Подпомагане и развитие на пазара“, Звено „Анализи“; 

− Сектор „Развитие и инвестиции“ – включва Звено „Качество и здравословни и 

безопасни условия на труд“, Звено „Развитие и инвестиции“, Звено „Енергийна 

политика и въпроси на ЕС“; 

− Сектор „Производство“ – включва Звено „Планиране и управление на 

операциите“, Звено „Техническо съдействие и поддръжка“, Отдел „Оперативна 

поддръжка“; 

− Сектор „Подпомагане и експлоатация“ – включва Централно управление и 

архив, Звено „Правни въпроси и корпоративно управление“, Управление на човешките 

ресурси, Звено „Покупки и снабдяване“, Звено „Обществени поръчки“. 

Дружеството е представило справка за длъжностите, длъжностните 

характеристики и настоящи служители на „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о., 

както и копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на част от 

служителите. 

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е контролиращото дружество от Групата 

ХСЕ, чиято дейност се основава на продажба и търговия с електрическа и топлинна 

енергия, сертификати за емисии на СО2, сертификати за произход и други сертификати 
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за възобновяема енергия и други. 

Дружеството търгува с електрическа енергия в общо 20 страни, поддържа 

делови отношения с над 300 европейски партньори, а в Словения продава на най-

големите дистрибутори на електрическа енергия, както и на крайни потребители. 

Заявителят уверява, че екип от добре обучени и опитни служители работят при най-

високи стандарти за дейността, за да осигурят услугата да бъде от високо качество. 

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. притежава лицензия за търговия с 

електрическа енергия № Л-400-15 от 19.11.2012 г. и е член на Българската независима 

енергийна борса от самото й създаване, като търгуват на пазара на едро в България с 

почти всички големи участници – местни чатни и държавни дружества, както и с 

чуждестранни такива. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „Холдинг 

Словенске електрарне“ д.о.о. притежава материални и човешки ресурси, както и опит 

да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е представило бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от 

НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на 

настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед 

установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на 

лицензионната дейност за новия срок на лицензията. Дружеството е представило 

финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., съгласно изискванията на чл. 37 от ЗЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

за покупко-продажба, като техните обеми са от 190 000 MWh през 2023 г. до 250 000 

MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 
 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 200 хил. евро 

за 2023 г., която да достигне до 224 хил. евро до 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 

2027 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027 г. 

Средна покупна 

цена  
евро/MWh 84,23 77,40 74,93 73,10 69,68 

Средна продажна 

цена за износ  
евро/MWh 85,42 78,49 76,00 74,15 70,68 

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 190 000 215 000 225 000 235 000 250 000 
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Приходи  16 230 16 875 17 100 17 425 17 670 

Разходи 16 029 16 667 16 886 17 206 17 446 

Счетоводна печалба 200 208 214 219 224 

 

Към бизнес плана „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е представило SWOT 

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

за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 12.11.2021 г. от „Уникредит 

Булбанк“ АД, според което „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. е клиент на банката 

с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

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

към 05.11.2021 г. е 3 732 366,46 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, 

съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 

видно от представения финансов отчет за 2020 г. 

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

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

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило Правила за работа с 

потребители на енергийно услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, 

правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

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

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. 

 

Изказвания по т.9.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

заявление от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. Въз основа на прегледа на 

административната преписка е установено, че дружеството изпълнява правните, 

технически и икономически изисквания за изпълнение на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес 

плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Холдинг Словенске 

електрарне“ д.о.о. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 

6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да 

вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Холдинг 

Словенске електрарне“ д.о.о. заявление за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 

от 19.11.2012 г.; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление, което да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на КЕВР; 

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

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о., или други упълномощени от тях 

представители на дружеството;  
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4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 

19.01.2022 г. от 10:05 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-135 от 16.11.2021 г., подадено от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. за 

продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:05 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Холдинг Словенске 

електрарне“ д.о.о., или други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. относно 

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

С.п.А.  за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

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

29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. за издаване на лицензия за 

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

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

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на 
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обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група 

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

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ 

следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

CEW/442/2021/CRN0268 от 30.03.2021 г., заявителят е акционерно дружество с данъчен 

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

ФОРЛИ–ЧЕЗАНА–РИМИНИ, със седалище и адрес на управление: RIMINI (RN) VIA 

CHIABRERA, 34/D CAP 47924. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. има следния предмет на дейност: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пречистване и потабилизиране на отпадъчни води, проектиране, изграждане и 

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

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

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

включително тяхното разделно събиране, в границите на действащото законодателство, 

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

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

обезвреждане на отпадъци и рекултивация на замърсени територии - предоставяне на 

интегрирани енергийни услуги или други мерки за подобряване на енергийната 

ефективност, за изпълнението и евентуалното последващо управление на направените 

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

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

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

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

предишните дейности; - управление и маркетинг на продукти/услуги, свързани с 
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предишните дейности – проектиране, изграждане, разработване, управление и 

поддръжка на мрежи и инсталации за телекомуникации и обществено осветление, 

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

управление на телематични и компютърни мрежи, информационни системи и 

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

допълнителни дейности на дружеството, предоставяне на счетоводни, административни 

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

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

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

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

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

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

собствена сметка и с изключение на дейностите, предвидени от Закон № 1966/1939 г., 

под всякаква форма и на каквото и да било основание, на недвижими имоти, 

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

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

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

изключително на дъщерни дружества, дружества майки или свързани дружества, 

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

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

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

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

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

връзка с дъщерните дружества и предприятия, функции по стратегическо ръководство 

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

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

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

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

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

управленските ресурси на дъщерните или свързаните дружества, които да бъдат 

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

управленска, административна и финансова координация на дъщерните или свързаните 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

научни конференции и опреснителни курсове за постоянно професионално обучение на 

лекари и други здравни специалисти; - непрекъснато професионално обучение във 

всички области вкл. здравеопазването, чрез специфична стабилна и персонализирана 
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организация; - изграждане, управление, подобряване, стопанисване и отдаване под 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полза на трети страни, при условие че те са строго полезни или необходими за 

постигане на корпоративната цел, всичко в рамките и в съответствие с горепосочените 

законодателни разпоредби. Извън предмета на дейност остават изрични всички 

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

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

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

извършване на финансови дейности, запазени съгласно законодателни постановления 

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

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

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

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

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

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

стратегическите политики на цялата „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А, D.G Holding 

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

Cooperativa Braccianti Riminese - 0,5% и „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А 

притежава 0,25% дялово участие. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А има двустепенна система на управление – 

Съвет на директорите и Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от 

Съвет на директорите в състав: „Холдинг Газ Римини“ С.п.А., представлявано от 

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

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

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

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

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

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

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

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

допълнителните: Филипо Йони и Клаудия Мартинела. 

Предвид горното, „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. е търговец, 

регистриран по законодателството на Италия, следователно отговаря на изискванията 

по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по 

чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския 

съюз.Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите и на 

Надзорния съвет в качеството им на членове на управителните органи на заявителя, 

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



 

  стр. 153 от 170 

 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Председателят на съвета на директорите е представил декларация, че дружеството не е 

в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито 

му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Декларация за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията 

на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ е представена от адвокат Ирена Петкова, която има приложено 

пълномощно с нотариално заверен подпис от 31.03.2021 г. 

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

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

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

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

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

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

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

години, в съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 

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

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

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

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

е ключово за развитието на бизнеса на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А в региона.  

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на  електрическа енергия е 

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

направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на 

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

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

ІІI. Технически аспекти 

3. Относно наличието на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е със седалище и адрес на управление - Р 

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

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

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

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

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

места, всяко от които е снабдено с: 

− 1бр. компютър; 

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

цените на борсите; 

− 1 бр. телефон; 

− 1 бр. вградена уеб камера. 

Заявителят декларира, че разполага с необходимата информационна мрежа и 

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

следното оборудване: 

− Операционна система – Windows 10 Pro; 
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− Версия на WORD - Office 365; 

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

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

експозиционния риск на портфолиото както и на валутния риск; 

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

на обменните пазари; 

− Антивирусна защита. 

Дружеството има сключени договори с двама различни доставчици на интернет 

свързаност чрез оптични влакна до 1 гигабит всеки. 

Сървърът за електронна поща е със следните параметри: 

− Операционна система – Google Workspace; 

− Сървър на електронна поща – Gmail. 

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

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

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

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

системен оператор.  

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-2988#1 от 27.04.2021 г., „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване 

на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 

от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.   притежава технически 

възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

4. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Група 

Дружества Газ Римини” С.п.А. 

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

− Съвет на директорите, който включва Председател и Надзорен орган; 

− Главен изпълнителен директор; 

− Секретариат на управлението; 

− Корпоративни въпроси; 

− Дирекция конгресна и ресторантска дейност; 

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

вътрешни услуги; 

− Дирекция Пазари, която включва Оперативен маркетинг, Доставки газ; 

Доставки енергия, Управление дистрибутори; 

− Дирекция техника и енергиен мениджмънт, което включва Топлофикация, 

поддръжка седалище, Енергиен мениджмънт, технически персонал; 

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

Процесен анализ и отчитане, Регулаторен контрол, ИТ мениджмънт; 
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− Дирекция Системи и технологии; 

− Дирекция Администрация финанси, която включва Отчитане и фактуриране, 

Прес център, Баланси контрол, Счетоводство, Управление банки и др.; 

− Дирекция Правни въпроси.  

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на 

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

назначените служители към 31.12.2020 г. 

„Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  работи в сектора на продажба на 

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

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

след това преминава към доставките до крайните клиенти.  

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

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

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

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

търгуваните количества. 

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

С.п.А.  се състои от приблизително 368 000 абонати, от които 252 000 за газ и 116 000 

за електрическа енергия по цялата територия на страната. 

От 2020 г. „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  е физически оператор на 

пазара за търговия на едро с природен газ на българска територия. Дружеството е член 

на „Газов хъб Балкан“ ЕАД (БГХ ЕАД) и на Регионалната балансираща платформа. От 

2020 г. заявителят извършва търговия на природен газ в България, като основен клиент 

на дружеството е „Ситигаз България“ ЕАД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че “Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  

разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„Група Дружества Газ Римини” С.П.А.  е представило бизнес план за периода 

2022 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от 

НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на 

настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед 

установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на 

лицензионната дейност за новия срок на лицензията.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

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

през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
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За разглеждания период, дружеството очаква загуба в размер на 20 хил. лева за 

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

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

2026 г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  3 313  3 726 4 152 4 632 5 128 

Разходи 3 293 3 716  4 123 4 582 5 056 

Счетоводна печалба  -20 10 29 50 72 

 

Към бизнес плана „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  е представило SWOT 

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

за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

С.п.А., според което „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. е клиент на банката с 

открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

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

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

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

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, видно от първата прогнозна година на бизнес плана. 

Банката потвърждава, че при поискване от страна на Комисията, ще предоставя 

информация за оборотите и салдото на посочената сметка. 

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

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

„Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

 

Изказвания по т.10.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

заявление от „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. След преглед и анализ на 

документите, съдържащи се в административната преписка е установено, че 

дружеството има ресурс да изпълнява дейността за лицензията за която кандидатства. 

Средна покупна 

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

Средна продажна 

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

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 17 500 18 375 19 294 20 258 21 271 
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Може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлага Комисията да 

обсъди следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Група 

Дружества Газ Римини” С.п.А.  заявление за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление, което да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

„Група Дружества Газ Римини” С.п.А. , или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 

19.01.2022 г. от 10:10 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-104 от 29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:10 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Група Дружества Газ 

Римини” С.п.А., или други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 
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за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.11. Комисията разгледа  доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ ООД за 

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

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

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

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

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

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

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

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

проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

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

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ 

следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закон на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

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

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

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

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

Веселин Стефанов Трендафилов и Андрей Владимирович Кристов. Размерът на 

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

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

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

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

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

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

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

рекламно-информационна, маркетингова дейност, търговско представителство и 

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

извършване на всякаква търговска дейност, незабранена от закона.  

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

закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 
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Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 

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

да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влезли в сила присъди за 

престъпление против собствеността или против стопанството. След служебно 

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

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

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с 

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

Вещни права 

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

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

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

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

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

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

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

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

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

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

енергия.  Заявителят планира да бъдат извърши инвестиции в компютърното 

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

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

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

както и утвърждаване на позициите на дружеството на либерализирания пазар. 

II. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за 

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

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

„Микс Газ Груп“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. 

„Секвоя“ № 1А. 

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия дружеството 

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

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

Дружеството уверява, че разполага с изградена комуникационна и 

информационна система, състояща се от следното оборудване: 

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

достъп на потребителите; 

− 1 бр. менажиран суитч; 

− 1 бр. рутер със защитна стена; 

− 4 бр. потребителски работни станции; 

− 4 бр. мрежови принтери и скенери. 

Мрежата на дружеството е свързана с интернет чрез 50 Mbps симетричен 

резервиран оптичен канал. 

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

компютърни станции със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows 10 Pro; 
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− Версия на WORD – Microsoft Word 365; 

− Версия на Excel – Microsoft Excel 365; 

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

− Антивирусна защита – Microsoft Windows Defender. 

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

поддържа от дружеството и разполага със следните параметри: 

− Операционна система – Microsoft Windows Server 2019; 

− Сървър за електронна поща – Microsoft Exchange 2019; 

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

Сървърът поддържа функция за обратно известяване за статуса на 

входяща/изходяща поща (Delivery Status Notification). 

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

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

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

системен оператор.  

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-7333#1 от 21.09.2021 г. „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД декларира, че „Микс Газ Груп“ ООД е изпълнило изискванията за 

комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. 

Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване 

на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 

от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

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

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

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

балансираща група“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Микс 

Газ Груп“ ООД.  

Общата организационна структура на заявителя се състои от: 

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

специалисти и специалисти планиране и обмен на информация, които поемат 

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

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

и продажба на електроенергия и др.; 

− Технически сътрудник; 

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

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

мониторинг и анализ на пазара на природен газ; 

− Асистент по общи въпроси, който подпомага ръководството и оперативен 

персонал в общи задачи, свързани с дейността на дружеството; 

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

счетоводство и данъчни въпроси и митнически услуги и правна помощ. 

Всички служители са подчинени на двама Управители, които действат по 

отделно и заедно и разполагат с необходимото образование, компетенция и опит в 
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бранша. Дружеството е приложило автобиографии и дипломи за завършено 

образование на двамата Управители, както и автобиографии, сертификати за придобити 

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

приложил и справка за нает персонал от интернет страницата на Национална агенция 

по приходите. 

Счетоводното обслужване се извършва от външна фирма, с която заявителя има 

сключен договор от 01.02.2020 г., представен в заявлението. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

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

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне 

на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата): 

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

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

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

разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото 

производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на 

финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за 

новия срок на лицензията.  

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия 

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

MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия през периода на бизнес плана, са: 
 

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

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

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

2026 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

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

Приходи  3 548 5 694 10 950 15 768 20 148 

Разходи 3 497 5 596 10 703 15 290 19 438 

Счетоводна печалба -51 98 247 478 710 

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

Средна покупна 

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

Средна продажна 

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

Количество търг. ел. 

ен. общо 
MWh 26 280 43 800 87 600 131 400 175 200 
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Към бизнес плана „Микс Газ Груп“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

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

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

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия 

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

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

съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, 

видно от първата прогнозна година на бизнес плана. Банката потвърждава, че при 

поискване от страна на Комисията, ще предоставя информация за оборотите и салдото 

на посочената сметка. 

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

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

„Микс Газ Груп“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

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

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

VI. Договор за участие в стандартна балансираща група 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на 

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

групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.11.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията заявление от „Микс Газ Груп“ ООД. Въз основа на анализ на 

документите, съдържащи се в заявлението, може да се направи извод, че дружеството 

ще притежава ресурси да извършва дейността за която кандидатства. Може да се 

направи извод, че ако се спазят заложените в бизнес плана параметри и представените в 

пазарния анализ данни, „Микс Газ Груп“ ООД ще притежава финансови възможности 
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за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Предвид 

гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 

6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните 

решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Микс Газ 

Груп“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

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

балансираща група“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление, което да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

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

„Микс Газ Груп“ ООД, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

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

И. Иванов каза, че насрочва отритото заседание по т. 2 от проекта на решение на 

19.01.2022 г. от 10:15 часа.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-147 от 18.11.2021 г. на „Микс Газ Груп“ ООД за издаване на лицензия за 

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

„координатор на стандартна балансираща група“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:15 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по 

Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат 

поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Микс Газ Груп“ ООД, 

или други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани 

на интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.12. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-1 от 10.01.2022 г. относно 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане 

от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД. 

 

С решение по т. 22 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД 

с размер на главницата от 5 199,81 лева, дължима към 25.11.2021 г. Върху неплатената 

главница в размер на 5 199,81 лева, считано от 26.11.2021 г., се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД е уведомен с писмо изх. 

№ В-17-21-20 от 06.12.2021 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на 

обяснения и възражения по начислените суми и е поканен в същия срок да изпълни 

задълженията си доброволно.  

На 09.12.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД в размер на 5 199,81 лева, 

погасяващо дължимата главница. В резултат на постъпилото плащане върху 

неплатената в срок главница от 5 199,81 лева е начислена лихва за просрочие в размер 

на 20,22 лева за периода от 26.11.2021 г. до 09.12.2021 г. За дължимата лихва 

дружеството е уведомено по електронна поща на 15.12.2021 г. и е приканено да я 

погаси. 

На 17.12.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане в размер на 20,22 

лева, с което „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД напълно 

погаси дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично държавно 

вземане (приложена справка към настоящия доклад за начислени и платени суми). 

 

Изказвания по т.12.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД. 
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2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.13. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-2 от 10.01.2022 г. относно 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане 

от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВЕРИЛА 

СЪРВИС“ АД. 

 

С решение по т. 21 от протокол № 281 от 02.12.2021 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД с размер на главницата от 42,97 лева 

и начислени лихви за просрочие в размер на 0,79 лева. Върху неплатената главница в 

размер на 42,97 лева, считано от 01.12.2021 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВЕРИЛА СЪРВИС” АД е уведомен с писмо изх. № В-17-75-15 от 06.12.2021 г., като 

му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените 

суми и е поканен в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 20.12.2021 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ВЕРИЛА 

СЪРВИС” АД в размер на общо 44,00 лева, погасяващо главница в размер на 42,97 лева 

и лихва в размер на 1,03 лева. В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в 

срок главница от 42,97 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 0,24 лева за 

периода от 01.12.2021 г. до 20.12.2021 г.  

Видно от приложената справка към настоящия доклад  „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД 

напълно погаси дължимите суми по откритата процедура за установяване на публично 

държавно вземане. 

 

Изказвания по т.13.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

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

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД. 

 2. „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

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

членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1. както следва: 

Разрешава преобразуването на „ТЕЦЕКО“ ЕООД чрез промяна на правната форма – от 

еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество. 

 

По т.2. както следва: 

1. Издава на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/5447/2000, Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): ROONRC.J40/5447/2000, 

Единен регистрационен код: 13093222, вписано в Национална Служба на Търговския регистър 

на Р Румъния, лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 г. за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. Правила за работа с потребители на енергийни 

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

 

По т.3. както следва: 

1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за осъществяване на контролните 

правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за 

енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги приема 

доклад с вх. № Е-Дк-8 от 10.01.2022 г. относно извънредна проверка на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване на дейността 

„разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-135/08.06.2021 г. на 

председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

2. Да се изпрати копие от настоящия доклад до 05 РУ-СДВР, Министерство на 

вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи, Пето районно управление във 

връзка с постъпило на основание чл. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи 

писмо с вх. № Е-03-02-10/24.08.2021 г., с което е отправено искане за становище по подадения 

до КЕВР сигнал с вх. № Е-11М-00-22 от 31.05.2021 г. от Марин Иванов Димитров, в който е 

изнесена информация за предоставени неверни данни от страна на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД при извършване на проверка по Заповед № З-Е-143/04.10.2018 г. на председателя 

на КЕВР. 
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По т.4. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 

от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:20 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Армако“ АД, или други упълномощени 

представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.5. както следва: 

Издава на „Калцит“ АД, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: област 

Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград - 4230, лицензия № Л-591-01 от 13.01.2022 г. за 

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

срок започва да тече от датата на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за 

разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за 

изграждане на енергийния обект: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана 

постояннотокова мощност 8,41344 МWp (променливотокова мощност – 7,2 MWе)“, срок за 

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

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

неразделна част от това решение. 

 

По т.6. както следва: 

 1. Издава на „Сонел 888“ ЕООД, с ЕИК 206633670, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3, ап. 6, лицензия № Л-592-15 от 13.01.2022 г. за 

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

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

неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „Сонел 888“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни 

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

 

По т.7. както следва: 

1. Продължава срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ 

д.о.о., с регистрационен № 1587714000, със седалище и адрес на управление: Р Словения, гр. 

Кръшко, ул. „Върбина“ № 17, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на 

лицензията – 27.02.2022 г.; 

2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия 

срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., 

издадена на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

3. Одобрява на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. правила 

за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

издадената лицензия. 

 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

12 от 05.03.2021 г. на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 
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2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:00 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА, или други 

упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.9. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

135 от 16.11.2021 г., подадено от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. за продължаване срока 

на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:05 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о., или 

други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.10. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

104 от 29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:10 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Група Дружества Газ Римини” С.п.А., или 

други упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.11. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

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

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

балансираща група“; 

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

енергетиката на 19.01.2022 г. от 10:15 ч. в зала 4 в сградата на КЕВР; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;  

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „Микс Газ Груп“ ООД, или други 

упълномощени представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 
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По т.12. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД да бъде уведомено за 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.13. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД. 

2. „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД да бъде уведомено за прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

 

 
Приложения: 

1. Решение на КЕВР № Р-375 от 13.01.2022 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-118 от 

20.10.2021 г. от „ТЕЦЕКО“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на 

лицензиант чрез промяна на правната форма. 

2. Решение на КЕВР № Л-590 от 13.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 

от 27.10.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

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

енергийни услуги. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-8 от 10.01.2022 г. относно извънредна проверка на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване на дейността 

„разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-135/08.06.2021 г. на 

председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-6 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 

30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на 

електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект. 

5. Решение на КЕВР № Л-591 от 13.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Калцит“ 

АД. 

6. Решение на КЕВР № Л-592 от 13.01.2022 г. относно издаване на лицензия за 

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

на стандартна балансираща група“ на „Сонел 888“ ЕООД. 

7. Решение на КЕВР № И1-Л-379 от 13.01.2022 г. относно продължаване срока на 

лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-10 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 

05.03.2021 г. на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА  за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-11 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-135 от 

16.11.2021 г., подадено от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на 

лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-12 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-104 от 

29.09.2021 г. на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А.  за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

11. Доклад с вх. № Е-Дк-13 от 10.01.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-147 от 

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

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

балансираща група“. 
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12. Доклад с вх. № В-Дк-1 от 10.01.2022 г. относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, 

дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН“ ЕООД. 

13. Доклад с вх. № В-Дк-2 от 10.01.2022 г. относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, 

дължими от „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД. 
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