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П Р О Т О К О Л 
 

№ 190 

 
София, 19.07.2022 година 

 

Днес, 19.07.2022 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Александър Йорданов – член на КЕВР. 

 

 На заседанието присъстваха председателят на Комисията Станислав Тодоров –  

дистанционно чрез платформата за комуникация Microsoft Teams, членовете на 

Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният 

секретар Искра Стайкова (без право на глас).   

  

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

Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Членът на Комисията Александър Йорданов каза, че е упълномощен от 

председателя на КЕВР да води закритото заседание в пълен състав, а председателят на 

Комисията Станислав Тодоров ще вземе дистанционно участие в заседанието 

посредством платформата за комуникация Microsoft Teams.  

 

Председателстващият Александър Йорданов установи, че има кворум, няма 

възражения по проекта за дневен ред, няма други предложения, както и няма правни 

пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав 

Тодоров – за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, 

Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) 

на членове на Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № E-Дк-1634 от 12.07.2022 г. относно Комплексна планова 

проверка на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград. 

Работна група: Росица Тодорова, Мариана Сиркова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1653 от 13.07.2022 г. относно изискване на информация 

от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, 

Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Александра Димитрова,  

Рада Башлиева 
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По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-1634 от 12.07.2022 г.  относно 

Комплексна планова проверка на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община 

Ботевград. 

 

Със Заповед № З-Е-1052 от 26.05.2022 г. на Председателя на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 75, ал. 2 във връзка 

с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и График за извършване на планови проверки 

през 2022 г. на енергийни дружества в сектор „Природен газ“, е възложено на работна 

група да извърши комплексна планова проверка на „Балкангаз 2000“ АД за изпълнение 

условията на издадените лицензии: № Л-179-08 от 17.12.2004 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване 

с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ботевград. 

Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна 

програма, изготвена в съответствие с чл. 19 от Методиката за осъществяване на 

контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

ЗЕ и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, която е 

приложение към заповедта. 

„Балкангаз 2000“ АД е акционерно дружество с ЕИК 130203228 със седалище и 

адрес на управление: област София, община Ботевград, 2140 гр. Ботевград, ул. 

„Академик Стоян Романски“ № 2. 

Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, изграждане и експлоатация 

на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения в района на гр. Ботевград, 

разпределение и продажба на природен газ, както и други дейности, незабранени от 

закона. 

Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на 

директорите в състав: Христо Петков Якимов, Иван Цаков Цаков, Борис Добринков 

Дренков, Михаил Петков Димитров, Йоана Георгиева Лилова. Дружеството се 

представлява от Михаил Петков Димитров – изпълнителен директор.  

Капиталът на „Балкангаз 2000“ АД е в размер на 903 000 (деветстотин и три хиляди) 

лева, разпределен в 903 000 (деветстотин и три хиляди) поименни акции, с номинална 

стойност 1 лев всяка. Акционери в дружеството са Община Ботевград с 98,99% и 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД с 1,01%. 

Проверката бе извършена в офиса на дружеството в гр. Ботевград, ул. „Академик 

Стоян Романски“ № 2, в присъствието на г-н Михаил Димитров –изпълнителен директор 

на дружеството. 

Проверката обхваща периода януари 2019 – май 2022 г. Последната планова 

проверка е извършена през 2018 г. 

В изпълнение на заповедта бяха проверени: документите на дружеството, свързани 

с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на бизнес план за периода 

2015 г. – 2019 г., одобрен с решение на КЕВР № БП-65 от 28.10.2015 г. и бизнес план за 

периода 2020 – 2024 г., одобрен с решение на КЕВР № БП-9 от 14.11.2019 г., за годините, 

обхванати от проверката. 

Проверката обхваща условията на лицензиите, както следва: 

І. Срок на лицензиите 

„Балкангаз 2000“ АД притежава следните лицензии: № Л-179-08 от 17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ботевград. 

Лицензиите са със срок до 17.12.2036 г. 

ІІ. Непрехвърляемост на лицензията 

Съгласно условията на издадените лицензии лицензиантът може с писмени 

договори да възлага временно на трети лица от негово име и за негова сметка да 

изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности. 

При сключване на договори лицензиантът е длъжен да уведоми Комисията и да 
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представи копие от тях в едномесечен срок от подписването им. 

„Балкангаз 2000” АД не е сключвало договори с трети лица за изпълнение на 

отделни части от лицензионната дейност или на други, свързани с нея дейности, съгласно 

декларация на изпълнителния директор на дружеството. 

ІІІ. Специални условия 

1. Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на община 

Ботевград. 

„Балкангаз-2000” АД е изградило газоразпределителна мрежа (ГРМ) в гр. 

Ботевград, селата Трудовец, Врачеш, Скравена, Новачене, Гурково, Литаково, Радотина, 

Боженица, Рашково и във вилна зона Зелин. 

Дружеството е представило данни за изградена ГРМ, както следва: 

Изградена мрежа /л. м./  

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2019 10 030 6 230 -3 800 62,11 

2020 5 720 5 462 -258 95,49 

2021 5 805 5 622 -183 96,85 

 

Изградената мрежа през 2022 г. до м. май е 753 л.м. 

2. Експлоатация, поддръжка и развитие на мрежата 

Дружеството води регистър на прекъсванията на снабдяването с природен газ към 

потребители на „Балкангаз 2000“ АД по години, който съдържа: адрес и/или 

обхват/район; време на прекъсването (дата, час, минута); време на възстановяване (дата, 

час, минута); прекъснал; възстановил; времетраене (часове, минути); засегнати 

потребители, бр.; причина, забележка. 

За периода на проверката има отбелязани аварийни прекъсвания, както следва: 

2019 г. – 16 бр.; 2020 г. – 20 бр.; 2021 г. – 45 бр.; до м. май 2022 г. – 16 бр. Основните 

причини за аварийните прекъсвания, посочени от дружеството, са: скъсан газопровод 

при поставяне на пътни знаци; скъсан газопровод при изкопни работи; посегателство 

върху съоръжение; пробита вътрешна инсталация; теч на газ от корпуса на регулатора. 

Съгласно представената справка от дружеството, най-продължителното аварийно 

прекъсване е 46 часа. 

Дружеството води регистър на плановите прекъсвания в подаването на природен 

газ към потребители на „Балкангаз 2000“ АД, Ботевград, по години, който съдържа: 

адрес и/или обхват/район; време на прекъсването (дата, час, минута); време на 

възстановяване (дата, час, минута); прекъснал; възстановил; времетраене (часове, 

минути); засегнати потребители, бр.; причина, забележка. 

За периода на проверката има отбелязани планови прекъсвания, както следва: 2019 

г. - 3 бр.; 2020 г. – 5 бр.; 2021 г. – 5 бр.; до м. май 2022 г. – 2 бр. Плановите прекъсвания 

са свързани с: присъединяване на нов абонат; изместване на табла поради саниране на 

сградата. Съгласно представената справка от дружеството, най-продължителното 

планово прекъсване е 8 часа. 

„Балкангаз 2000” АД извършва одоризация на природния газ в своята 

газоразпределителна мрежа. Одорантът е закупен от „Доместикгаз“ ООД.  

Дружеството разполага с материали и оборудване, включително резервни части, 

необходими за функционирането на ГРМ, които се поддържат в складове на дружеството 

в гр. Ботевград с адреси: ул. „Академик Стоян Романски“ № 2 и ул. „Севаст Огнян“ № 

22. Проверяваната територия се обслужва от 5 аварийни автомобила. 

3. Отношения с клиентите на природен газ 

Дружеството разполага с център за работа с клиенти и каса с адрес: гр. Ботевград, 

ул. „Академик Стоян Романски“ № 2, тел.: 0723 60 076 и 0723 66 007. 

Общите условия на договорите за продажба на природен газ и Правилата за работа 

с потребителите на дружеството, както и утвърдените от КЕВР цени на „Балкангаз 2000” 
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АД, са поставени на видно място в посетения център за работа с клиенти на дружеството 

в гр. Ботевград. 

„Балкангаз 2000” АД изпълнява изискването на чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ, като осигурява 

на клиентите си различни методи на плащане. Дружеството е сключило договори с 

„Ипей“ АД и „Изипей“ АД, съгласно които на клиентите на „Балкангаз-2000” АД е 

предоставена възможност за плащане чрез интернет и банкомати, както и плащане в брой 

в офис на „Изипей“ АД. С „Банка ДСК“ ЕАД има сключен договор за централизирано 

обслужване на плащания на клиенти на „Балкангаз 2000” АД. С „Първа инвестиционна 

банка“ АД има договор за инкасиране на дължими суми от абонатите на дружеството. С 

„Български пощи“ АД има подписан договор за плащане в брой. 

Дружеството е предоставило информация на своята интернет страница, както и на 

място в посетения център за работа с клиенти, за процедурата за смяна на доставчик и 

информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания 

при смяна на доставчика си, съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

4. Качество на услугите 

Лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, сигурно и качествено 

снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. За изпълнение на това задължение 

той назначава достатъчен на брой и квалифициран персонал за осъществяване на 

дейността.  

Организационната структура на дружеството включва: общо събрание на 

акционерите; съвет на директорите; изпълнителен директор; главни специалисти; 

финансово-счетоводен отдел; отдел „Технологичен“; отдел „Газоразпределяне“; отдел 

„Работа с клиенти“. Съгласно актуалното щатно разписание на дружеството, утвърдено 

от изпълнителния директор, броят на служителите за лицензионната територия е 19 и 

включва следните длъжности: главен счетоводител; счетоводител; касиер; главен 

инженер развитие и експлоатация на мрежите; инженер инвестиционен процес, 

проектант, технически ръководител; инженер технически надзор, експлоатация и 

проектиране; проектант газоразпределителни мрежи и присъединителни съоръжения; 

бригадир-работник по монтаж на ГРП; работник по монтаж на линейни газопроводи-PE 

и st; работник по монтаж на ГРП; заварчик; работник по експлоатация и монтаж на 

газоразпределителни и присъединителни съоръжения; работник по експлоатация, 

изграждане и ремонт на газоразпределителни и присъединителни съоръжения, 

електрозаварчик; работник сглобяване на детайли в ГРП; работник-копач канали и 

изкопи – 2 бр., главен специалист „Газоразпределяне“; главен специалист „Работа с 

клиенти“; сътрудник присъединяване и работа с клиенти, управител склад.  

Съгласно условията на издадените на дружеството лицензии, лицензиантът е 

длъжен да въведе и поддържа система за приемане и обработка на жалби на клиентите. 

„Балкангаз 2000” АД поддържа регистър на постъпилите жалби на клиентите, който 

съдържа: входящ номер, информация за жалбоподателя, причина, взета мярка. В хода на 

проверката е представена справка по години за получените в дружеството жалби от 

клиенти за периода м. януари 2019 г. – м. май 2022 г., както следва: 2019 г. - 6 бр. жалби 

от битови клиенти; 2020 г. – 4 бр. жалби от битови клиенти; 2021 г. – 3 бр. жалби от 

битови клиенти; до м. май 2022 г. – 3 бр. жалби от битови клиенти. За периода няма 

подадени жалби от стопански клиенти. Дружеството е отговорило по подадените жалби 

в срок.  

Жалбите за 2019 г. са свързани с: присъединяване към ГРМ на дружеството – 2 бр. 

основателни и удовлетворени и 4 бр. жалби, свързани с неточно измерване на потребено 

количество природен газ, една от тях е основателна и удовлетворена, другите три са 

неоснователни. 

Жалбите за 2020 г. са свързани с: присъединяване към ГРМ на дружеството – 2 бр. 

основателни и съответно удовлетворени и 2 бр. жалби, свързани с неточно измерване на 

потребено количество природен газ - неоснователни.  

Жалбите за 2021 г. са свързани с: присъединяване към ГРМ на дружеството – 1 бр. 
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неоснователна и 2 бр. жалби, свързани с неточно измерване на потребено количество 

природен газ – едната е основателна и удовлетворена, а другата е неоснователна.  

Жалбите до м. май 2022 г. са свързани с: неточно измерване на потребено 

количество природен газ – 2 бр., като едната жалба е основателна и удовлетворена, а 

другата е неоснователна и 1 бр. жалба, свързана със съдържание на фактурите - 

неоснователна.  

Дружеството е въвело и поддържа Системата за управление на качеството ISO 

9001:2015. Предоставеният сертификат за качество е валиден до 07 октомври 2024 г. 

5. Присъединяване на клиенти на природен газ към мрежата 

Относно изпълнението на задълженията за присъединяване на клиенти към ГРМ на 

„Балкангаз 2000“ АД, е представена справка за подадени заявления за присъединяване 

от стопански и битови клиенти по години за проверяваната територия, както следва: 

 

година 

Подадени 

заявления за 

присъединяване  

Откази  
Сключени договори 

за присъединяване  

Реално направени 

присъединявания  

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2019 13 324 0 2 5 265 8 322 

2020 7 473 1 1 2 278 9 271 

2021 10 414 0 26 5 214 4 357 

до 

05.2022 
2 41 0 4 0 13 1 35 

 

Съгласно представената справка за периода на проверката са присъединени 22 бр. 

стопански и 985 бр. битови клиенти.  

В издадените от „Балкангаз 2000“ АД съгласия за присъединяване по подадени 

заявления се посочват условията, при които ще се извърши присъединяването. След това 

заявителят представя за съгласуване в дружеството проект за вътрешната газова 

инсталация на обекта. Едновременно с връщане на съгласувания проект, дружество 

предлага за подпис договор за присъединяване, с който се определя крайният срок, в 

който ще се извърши реалното присъединяване на обекта на заявителя. Времето между 

подаване на заявление за присъединяване и сключването на договор за присъединяване, 

след получаване на съгласие за присъединяване, изцяло зависи от готовността на 

съответния заявител да изработи и предостави за съгласуване проект за вътрешна газова 

инсталация на обекта си, с което дружеството обяснява разликата между бройката 

подадени заявления за присъединяване и сключените договори за присъединяване в 

годишен аспект. Периодът между подписването на такъв договор и началото на 

потреблението на природен газ в някои случаи също е необичайно голям, поради по-

бавно изграждане на вътрешната газова инсталации от страна на заявителя.  

„Балкангаз 2000“ АД издава откази за присъединяване по подадени заявления за 

присъединяване, с които уведомява лицата подали заявление, че участъкът, където е 

разположен имотът на заявителя не е включен в инвестиционната програма на 

дружеството. В издаваните от дружеството откази не се съдържат мотиви относно 

икономическата нецелесъобразност на инвестицията за тях, каквото е изискването на чл. 

34, ал. 2, предл. второ от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към 

газопреносните и газоразпределителните мрежи (Наредба № 4). 

Броят на клиентите присъединени и съответно неприсъединени към ГРМ след 

срока на договора за присъединяване е посочен в таблицата: 
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година 

Присъединени 

клиенти след срока 

на договора за 

присъединяване 

Неприсъединени 

клиенти след срока 

на договора за 

присъединяване 

стопански битови стопански битови 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

до 05.2022 0 0 0 0 

 

За периода на проверката, дружеството няма забавяне в изпълнение на сроковете 

на сключените договори за присъединяване. 

В офиса на „Балкангаз 2000” АД се поддържат досиета на присъединени към ГРМ 

клиенти (стопански и битови). На случаен принцип на място в офиса на дружеството 

бяха проверени осем досиета - четири на стопански клиенти и четири досиета на битови 

клиенти. „Балкангаз 2000” АД изпълнява изискването на чл. 35 от Наредба № 4, като е 

създало и поддържа досиета на присъединените клиенти, в което се съхраняват 

документите за присъединяване. 

6. Непрекъснато, сигурно и качествено снабдяване с природен газ на 

клиентите 

Съгласно издадената на „Балкангаз 2000“ АД лицензия за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“, лицензиантът е длъжен да осигурява непрекъснато, 

сигурно и качествено снабдяване с природен газ на обслужваните клиенти. Дружеството 

договорно е обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител, 

гарантиращо непрекъснатост и качество на снабдяването, като за периода на проверката 

има сключени три договора с „Булгаргаз“ ЕАД, както следва: 

- договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, 

договор № 198-191 от 31.08.2018 г., със срок от 01.01.2019 г. до 01.01.2020 г. и 

допълнително споразумение № 1 към него от 25.06.2019 г., с което се удължава срокът 

на действие на договора с една година, считано от 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г.; 

- договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа 

по регулирана цена № 198-214 от 02.07.2020 г., със срок от 01.01.2021 г. до 01.01.2022 г.; 

- договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа 

по регулирана цена № 198-224 от 24.06.2021 г., със срок от 01.01.2022 г. до 01.01.2023 г. 

За периода на проверката дружеството е закупило от „Булгаргаз“ ЕАД следните 

количества природен газ: за 2019 г. - 74 029 MWh; за 2020 г. - 85 865 MWh; за 2021 г. – 

96 594 MWh и до м. 05. 2022 г. – 46 397 MWh. 

От предоставените документи и справки се установи, че „Балкангаз 2000“ АД 

договорно е обезпечило дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител и е 

подсигурило необходимите количества природен газ за снабдяване на крайните клиенти 

за периода на проверката. 

За периода на проверката „Балкангаз 2000“ АД не е сключвало договори за 

ползване на газопроводи, съгласно чл. 197, ал. 9 от ЗЕ за територията на община 

Ботевград, което е декларирано от изпълнителният директор на дружеството. 
7. Финансова обезпеченост  
Средната събираемост на вземанията от клиенти на „Балкангаз 2000“ АД за 

периода 2019 г. - 2021 г. е 61%. За м. януари 2022 г. – м. май 2022 г., средният процент 

на събираемост е 65%. 

Дружеството посочва, че към момента най-големите задължения към него са 

формирани от следните негови клиенти: „Автомагистрали Хемус“ АД – над 500 хил. лв.; 

община Ботевград – над 200 хил. лв.; МБАЛ Ботевград – над 50 хил. лв.; „Алмапласт“ 

ЕООД – над 40 хил. лв. от битови клиенти. Дружеството следи сроковете на вземанията 



 

7 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

и при необходимост предприема действия за събирането им по съдебен ред. През 

периода са заведени 4 бр. такива дела на обща стойност 16 хил. лв. Събраните по съдебен 

ред суми са на обща стойност 6 хил. лв. по две дела, едното от които е заведено преди 

2019 г. Останалите три дела все още са в производство.  

8. Измерване на природния газ 

„Балкангаз 2000” АД има въведена информационна система за обслужване на 

газоразпределително предприятие. Представена е извадка от модул „Експлоатация“ на 

информационната система, където се поддържа базата данни с всички средства за 

търговско измерване (СТИ). Базата данни за СТИ съдържа информация за: сериен номер; 

вид съоръжение; име на клиента; дата на въвеждане в експлоатация; дата на последна 

проверка и настройка; следваща проверка и настройка; последен планов ремонт; следващ 

планов ремонт; входно налягане; изходно налягане и др. От нея могат да се правят и 

справки за датите на метрологични проверки на уредите. Отчитането на СТИ се прави 

ежемесечно, в последните два дни на периода.  

9. Оперативно управление на мрежата 

Относно изпълнението на задълженията на дружеството за представяне на 

информация на оператора на преносната мрежа, „Балкангаз 2000” АД е сключило 

оперативно споразумение № 3470 от 31.07.2018 г. за взаимодействие с „Булгартрансгаз“ 

ЕАД съгласно Правилата за управление и техническите правила на газопреносните 

мрежи, приети от Комисията.  

10. Изпълнение на показателите на одобрените бизнес планове 

За периода на проверката „Балкангаз 2000” АД работи по бизнес план за периода 

2015 г. – 2019 г., одобрен с решение на КЕВР № БП-65 от 28.10.2015 г. и бизнес план за 

периода 2020 – 2024 г., одобрен с решение на КЕВР БП-9 от 14.11.2019 г. Дружеството е 

представило следните данни за изпълнение на горепосочените бизнес планове за 

годините, обхванати от проверката:  

Направени инвестиции /хил. лв./ 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2019 546 286 -260 52,38 

2020 443 321 -122 72,46 

2021 426 453 27 106,34 

 

Направените инвестиции през 2022 г. (до м. май) са в размер на 75 хил. лв.  

Разпределени и снабдени количества природен газ  

година 

 

бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2019, хил.м3 5 390 3 048 3 609 3 333 -1 781 285 66,96 109,35 

2020, MWh 40 165 36 162 41 171 43 969 1 006 7 807 102,50 121,59 

2021, MWh 40 245 36 192 46 206 49 613 5 961 13 421 114,81 137,08 

 

Разпределените и снабдени количества природен газ през 2022 г. (до м. май) са 

съответно: стопански – 21 262 MWh и битови – 24 812 MWh.  

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2019 304 4 146 314 4 603 10 457 103,29 111,02 

2020 314 4 611 323 4 874 9 263 102,87 105,70 

2021 319 4 691 327 5 231 8 540 102,51 111,51 
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Към м. май 2022 г. присъединените клиенти към ГРМ на „Балкангаз 2000“ АД с 

натрупване са 328 бр. стопански и 5 266 бр. битови. 

За периода на проверката се наблюдава неизпълнение на показателите на бизнес 

плана - изградена мрежа, направени инвестиции, разпределени и снабдени количества за 

стопански клиенти за определени години. В тази връзка, дружеството е предоставило 

следната обосновка относно неизпълнението на бизнес плана за 2019 г. по отношение на 

направените инвестиции: 

На територията, за която е издадена лицензия за дейността „разпределение на 

природен газ“ на дружеството ГРМ в голямата си част вече е с изградена. В резултат на 

това за присъединяването на нови клиенти е необходимо изграждането само на 

газопроводни отклонения, инвестицията за които е по-малка за единица дължина спрямо 

изграждането на разпределителни газопроводи. Това обяснява по-слабото изпълнение на 

плана за инвестиции спрямо изпълнението на плана за изграждането на ГРМ за 2020 г.  

Неизпълнението на бизнес плана за 2019 г. е отчетено в приемането на цените за 

новия регулаторен период 2020 г. – 2024 г. 

11. Застраховки 

Дружеството изпълнява задължението за сключване и поддържане на 

задължителни застраховки, съгласно условията на лицензиите, за периода на проверката. 

Представени са полици за „имуществена застраховка“, сключени с ОЗК „Застраховане“ 

и полици за „обща гражданска отговорност към трети лица“, сключени със ЗД „Евроинс“ 

АД. 

12. Разделно счетоводство и цени 

От годишните финансови отчети, представяни в КЕВР ежегодно, е видно, че 

дружеството води разделно счетоводство за всяка дейност, подлежаща на лицензиране.  

От проверените фактури за присъединяване към ГРМ се установи, че прилаганите 

от дружеството цени съответстват на утвърдените цени с решения на КЕВР: № Ц – 39 от 

30.11.2015 г. и № Ц – 33 от 18.12.2019 г.  

От проверените фактури за доставени количества природен газ за периода на 

проверката се установи, че прилаганите от дружеството цени съответстват на 

утвърдените с решение № Ц – 39 от 30.11.2015 г. (за регулаторен период от 2015 до 2019 

г. включително); решение № Ц-31 от 15.12.2017 г. (коригирани цени за пренос на 

природен газ през ГРМ, в следствие на направена проверка на инвестициите) и с решение 

№ Ц – 33 от 18.12.2019 г. (за регулаторен период от 2020 до 2024 г.). 

Във фактурите, издавани на клиентите, са посочени отделните компоненти, 

формиращи крайната цена. 

„Балкангаз 2000“ АД предлага следните допълнителни услуги: възстановяване на 

спряно газоподаване на нередовни абонати - битови; възстановяване на спряно 

газоподаване на нередовни абонати – обществено-административни (АО) и търговски 

(Т); възстановяване на спряно газоподаване на нередовни абонати – промишлени; 

заверка на проект за вътрешна газификация – битови; заверка на проект за вътрешна 

газификация - ОА и Т; заверка на проект за вътрешна газификация – промишлени; 

заверка на строителна документация – битови; заверка на строителна документация - ОА 

и Т; заверка на строителна документация – промишлени; промяна на партида – битови; 

промяна на партида - АО и Т; промяна на партида – промишлени. Ценоразписът с 

допълнителните услуги е публикуван на интернет страницата на дружеството. 

Дружеството изпълнява изискванията за предоставяне на своите клиенти на 

необходимата информация във фактурите и на интернет страницата си, съгласно чл. 38б 

от ЗЕ. 

„Балкангаз 2000“ АД изпълнява задължението си по чл. 40 от Наредба № 2 от 19 

март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ да публикува на интернет 

страницата си утвърдените му цени. 
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13. Събиране, съхранение и предоставяне на информация на Комисията – 

годишна отчетна информация 

В изпълнение на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на 

Комисията съгласно издадените лицензии, дружеството е предоставяло необходимата 

информация в срок. 

В КЕВР е представена годишна отчетна информация за дейността на дружеството 

за периода 2019 г. – 2021 г. 

 

14. Сделки на разпореждане и извеждане от експлоатация на елементи от 

мрежата  

С Решение на КЕВР № Р-347 от 31.08.2021 г. са разрешени сделки на разпореждане 

с имущество на дружеството по чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, в съответствие с което „Балкангаз 

2000“ АД е сключило три договора с „Обединена Българска Банка“ АД, както следва: 

По т. 1 от Решението - Договор за банков кредит № 21F-000752 от 10.09.2021 г. за 

164 300 (сто и шестдесет и четири хиляди и триста) лева. 

По т. 2 от Решението – Договор за особен залог на движими вещи от 10.09.2021 г. 

към Договор за банков кредит № 21F-000752 от 10.09.2021 г. За обезпечаване на 

получения заем е учреден особен залог върху разпределителният газопровод, който 

„Балкангаз 2000“ АД закупува от „ИМИ България“ ЕООД. 

По т. 3 от Решението – Договор за финансово обезпечение чрез залог върху 

вземания (по сметки) от 10.09.2021 г. към Договор за банков кредит № 21F-000752 от 

10.09.2021 г. Сумата получена по Договора за банков кредит № 21F-000752 от 10.09.2021 

г. е използвана за закупуване на разпределителен газопровод от „ИМИ България“ ЕООД 

на цена, съгласно оценка от независимия оценител „Инженеригсервиз София“ ООД, 

определен от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 160 от 16.07.2020 г. 

Дружеството заявява, че в съответствие с Договора за банков кредит и 

Погасителния план към него, от м. ноември 2021 г. до 31.05.2022 г. са заплатени седем 

погасителни вноски, както и че ангажиментите по сключения договор се изпълняват 

надлежно. 

Изпълнителният директор на „Балкангаз 2000“ АД е декларирал, че не са 

извършвани сделки на разпореждане по чл. 21, ал. 1, т. 23а от ЗЕ. 

 15. Такси  
Дружеството заплаща в срок лицензионните такси, съгласно Тарифа за 

таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ. 

ІV. Заключение 

В резултат на извършената планова проверка се установи, че „Балкангаз 2000“ АД 

изпълнява задълженията по издадените му лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на 

община Ботевград, в съответствие с техните условия.  

Предвид констатациите от проверката във връзка с издаваните от дружеството 

откази за присъединяване е дадено следното задължително предписание: 

Всички писмени откази, издавани съгласно чл. 34, ал. 2, предл. второ от Наредба № 

4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, 

от „Балкангаз 2000“ АД след датата на констативния протокол, да съдържат мотиви, в 

които да е определена икономическата нецелесъобразност от изграждането на 

отклонението и съоръженията за присъединяване в съответствие с определението, 

дадено в § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката. Копие на 

всички откази, издавани от дружеството, да се изпращат в КЕВР, съгласно чл. 199, ал. 5 

от ЗЕ.  

Констативният протокол от извършената проверка е връчен на дружеството на 

04.07.2022 г. Дружеството е подписало протокола без възражения. 

 

Изказвания по т.1.: 
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Докладва Р. Тодорова. Със заповед на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да се извърши комплексна планова проверка на „Балкангаз 

2000“ АД относно изпълнение условията на издадените на дружеството лицензии за 

дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител“ за територията на община Ботевград. Периодът на проверката е м. януари 

2019 г. –  м. май 2022 г. В изпълнение на тази заповед са проверени документите на 

дружеството, свързани с изпълнението на лицензионните задължения и показателите на 

утвърдените бизнес планове. „Балкангаз 2000“ АД е акционерно дружество, в което 

акционери са община Ботевград и „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, като община 

Ботевград е с 98,99%. В проверяваната територия газоразпределителна мрежа е 

изградена в 11 населени места, включително гр. Ботевград, с вилна зона Зелин и 9 села. 

От справката, която е предоставена във връзка с изпълнение на задълженията на 

дружеството по присъединяване, за периода на проверката са присъединени 22 броя 

стопански клиенти и 985 битови клиенти. Общо за територията към м. май 2022 г. са 

присъединени 328 стопански и 5266 битови клиенти. В резултата на извършената 

проверка е установено, че „Балкангаз 2000” АД изпълнява задълженията си по 

издадените му лицензии в съответствие с техните условия.  

Предвид констатациите от проверката във връзка с издаваните от дружеството 

откази за присъединяване е дадено следното задължително предписание: 

Всички писмени откази, издавани съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредба № 4 за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, от „Балкангаз 

2000“ АД след датата на констативния протокол, да съдържат мотиви, в които да е 

определена икономическата нецелесъобразност от изграждането на отклонението и 

съоръженията за присъединяване в съответствие с определението, дадено в § 1, т. 26 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката. Копие на всички откази, 

издавани от дружеството, да се изпращат в КЕВР, съгласно чл. 199, ал. 5 от ЗЕ.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги, работната група предлага Комисията да 

вземе решение, с което да приеме доклада на работната група относно извършената 

проверка на „Балкангаз 2000“ АД. 

А. Йорданов помоли Р. Тодорова да прочете от доклада изпълнението на 

инвестиционната програма, като показатели и изпълнението на необходимите приходи, 

утвърдени от КЕВР. 

Р. Тодорова каза, че направените инвестиции по години, които са посочени в 

доклада за проверявания период (2019 г., която е последната година от вече изтеклият 

бизнес план) са 52,38%, а през 2020 г. (първата година на новия бизнес план, по който в 

момента се работи)  са  72,46%. Инвестициите за 2021 г. са  106,34%. 

А. Йорданов каза на Р. Тодорова да представи и изпълнението на необходимите 

годишни приходи, ако са били предмет на проверката,  както са утвърдени от КЕВР.  

Р. Тодорова отговори, че необходимите годишни приходи не са били предмет на 

тази проверка. 

А. Йорданов каза, че при бъдещи проверки на изпълнението на инвестиционните 

програми трябва да се отчита и изпълнението на утвърдените от КЕВР необходими 

годишни приходи, защото това има отношение към ценовото регулиране. 

Р. Тодорова се съгласи с казаното от А. Йорданов.  

А. Йорданов подложи на обсъждане предложението за приемане на доклада. 

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

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 
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водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема доклад с вх. № E-Дк-1634 от 12.07.2022 г.  относно Комплексна планова 

проверка на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят на Комисията Станислав 

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

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър 

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

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

със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК- 1653 от 13.07.2022 г. относно 

изискване на информация от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

С Решение № Ц-21 от 12.07.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) е утвърдила за м. юли 2022 г. цена, по която общественият доставчик 

– „Булгаргаз“ ЕАД, да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и 

на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Разискванията на КЕВР в хода на производството по утвърждаването на тази цена 

установиха необходимост от изясняване на конкретни лицензионни задължения на 

дружествата – „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, с 

оглед идентифициране на възможно най-добрите условия, при които „Булгаргаз” ЕАД 

да формира цената на природния газ за регулирания пазар при минимални разходи. В 

тази връзка, е необходимо да бъде изяснено следното: 

1. Размерът на резервирания и използвания капацитет по ползватели на всички 

входно/изходни точки на междусистемно свързване по месеци за периода на 2022 г., 

както и процентът на използване на резервирания капацитет по ползватели на точка на 

междусистемно свързване Странджа2/Малкочлар. Тази информация следва да бъде 

предоставена от „Булгартрансгаз“ ЕАД във формат на таблица Excel в срок до 20.07.2022 

г.; 

2. Нивото на запълване на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“, 

включително свободен обем за съхранение към момента, както и размерът на 

разпределения капацитет за съхранение по ползватели и на съхраняваните количества 

природен газ за съответния ползвател, по месеци за периода от началото на газова година 

2022/2023 до момента. Размерът на разпределения капацитет за нагнетяване и на реално 

нагнетените количества по ползватели. Мерките, предприети от „Булгартрансгаз“ ЕАД 

в случай на резервиран и неизползван капацитет от ползвател. Тази информация следва 

да бъде предоставена от „Булгартрансгаз“ ЕАД във формат на таблица Excel в срок до 

20.07.2022 г.; 

3. Размерът на закупените на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

количества природен газ с доставка – всеки от месеците до края на 2022 г., от всички 

проведени търгове до момента съгласно Календара за провеждане на търгове за 2022 г. 

по контрагенти. Тази информация следва да бъде предоставена от „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД във формат на таблица Excel в срок до 20.07.2022 г.; 
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4. Контрагенти и количества по сделките за продажба на природен газ, сключени 

през 2022 г. на организиран борсов пазар, с изключение на сделките по Програмата за 

освобождаване на природен газ. Размер на нагнетените количества природен газ през 

всеки месец от газова година за съхранение 2022/2023, размерът на среднопретеглена 

цена, на която са нагнетени, както и целта на съхраняваните количества природен газ - 

План за действие при извънредни ситуации или търговски цели. Размерът на доставените 

количества природен газ на клиенти на регулирания пазар - поименно изброени, по 

месеци за периода от началото на 2022 г. Размерът на начислените от „Булгаргаз“ ЕАД 

неустойки за заявени и неприети количества природен газ по договори с клиенти - 

поименно изброени, по месеци за периода от началото на 2022 г., включително размер 

на неприетите количества природен газ и начин на тяхното реализиране. Размер на 

закупен LNG за обезпечаване на доставките за м. юли 2022 г. – от кой контрагент е 

закупен, в какви количества и на каква цена. Тази информация следва да бъде 

предоставена от „Булгаргаз“ ЕАД във формат на таблица Excel в срок до 20.07.2022 г. 

5. „Булгаргаз“ ЕАД, също, следва да предостави информация за водени преговори 

за доставка на природен газ за м. август и м. септември 2022 г. 

6. На „Булгаргаз“ ЕАД следва да се укаже в срок до 20.07.2022 г. да публикува 

необходимите му количества природен газ за покриване на потреблението в страната по 

месеци за периода на следващите 12 месеца.  

Горната информация е необходима с оглед осигуряване на гаранции, че цена на 

природния газ през предстоящите месеци, която обществения доставчик формира, 

съответно КЕВР утвърждава, ще възстановява икономически обоснованите разходи за 

дейността му – основен принцип по чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чието 

спазване Комисията е длъжна да гарантира при изпълнение на правомощията си за 

ценово регулиране. В допълнение, следва да бъдат създадени и предпоставки за доставки 

на природен газ от обществения доставчик при минимални разходи, което е и една от 

основните цели на ЗЕ - чл. 2, ал. 1, т. 4 от същия закон. Също така, задължение на 

обществения доставчик по т. 2.4. от лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността 

„обществена доставка на природен газ“ е да извършва лицензионната дейност с 

минимални и икономически обосновани разходи, като повишава ефективността на 

дейността си с цел сигурност на доставката на природен газ. 

Предвид горното и с оглед предстоящото административно производство за 

утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2022 г., по която общественият 

доставчик – „Булгаргаз“ ЕАД, да продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия, е целесъобразно разглежданата информация да бъде предоставена от 

съответните дружества в срок до 20.07.2022 г. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Димитров. Благодаря Ви, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н 

Председател, уважаеми членове на Комисията. С Решение от 12.07.2022 г. Комисията 

утвърди за м. юли 2022 г. цена, по която общественият доставчик – „Булгаргаз“ ЕАД, да 

продава природен газ на крайни снабдители и на топлофикационни дружества. 

Разискванията на КЕВР в хода на производството по утвърждаването на тази цена 

установиха необходимост от изясняване на конкретни лицензионни задължения на 

следните дружества – „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД, с оглед идентифициране на възможно най-добрите условия, при които „Булгаргаз” 

ЕАД да формира цената на природния газ за регулирания пазар, съответно  при 

минимални разходи. В тази връзка, е необходимо да бъде изяснено следното: 

По отношение на „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи в Комисията размера на 

резервирания и използвания капацитет по ползватели на всички входно/изходни точки 

на междусистемно свързване по месеци за периода на 2022 г., както и процента на 

използване на резервирания капацитет по ползватели на точка на междусистемно 
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свързване Странджа2/Малкочлар.  

„Булгартрансгаз“ ЕАД да представи нивото на запълване на подземно газово 

хранилище „Чирен“, включително свободен обем за съхранение към момента, както и 

размера на разпределения капацитет за съхранение по ползватели и на съхраняваните 

количества природен газ за съответния ползвател, по месеци за периода от началото на 

газова година 2022/2023 до момента, както и размера на разпределения капацитет за 

нагнетяване и на реално нагнетените количества по ползватели. Съответно предприетите  

мерките от „Булгартрансгаз“ ЕАД в случай на резервиран и неизползван капацитет от 

ползвател.  

От „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в доклада сме посочили, че следва да бъде изискана 

информация за размера на закупените на платформата за търговия на количества 

природен газ с доставка – всеки от месеците до края на 2022 г., от всички проведени 

търгове до момента съгласно Календара за провеждане на търгове за 2022 г. по 

контрагенти.  

От „Булгаргаз“ ЕАД следната информация следва да бъде изискана: По 

отношение на контрагенти и количества по сделките за продажба на природен газ, 

сключени през 2022 г. на организиран борсов пазар, с изключение на сделките по 

Програмата за освобождаване на природен газ. Тук искаме да видим евентуално 

количества, които са заявени за потреблението, неползвани и съответно дали са 

реализирани на организирания борсов пазар или къде са предназначени съответно. От 

„Булгаргаз“ ЕАД също искаме информация за размера на нагнетените количества 

природен газ през всеки месец от газова година за съхранение 2022/2023, както и размера 

на среднопретеглената цена, на която са нагнетени тези количества. Съответно целта на 

съхраняваните количества природен газ – дали е по Плана за извънредни ситуации, или 

за търговски цели. Искаме също от „Булгаргаз“ ЕАД размера на доставените количества 

природен газ на клиенти на регулирания пазар - поименно изброени, по месеци за 

периода от началото на 2022 г., както и размера на начислените от „Булгаргаз“ ЕАД 

неустойки за заявени и неприети количества природен газ по договори с клиенти - 

поименно изброени, по месеци за периода от началото на 2022 г., включително размер 

на неприетите количества природен газ и начин на тяхното реализиране. Това е по 

отношение на недовзетия приход, за който дружеството представя информация в 

Комисията. 

Искаме също информация за размера на закупения LNG за обезпечаване на 

доставките за м. юли 2022 г. – от кой контрагент е закупен, в какви количества и на каква 

цена, тъй като в заявлението за утвърждаване на цена за м. юли не беше представена 

подробна информация за LNG танкера, който се регазифицира в Гърция. Предлагаме в 

доклада също на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави информация за водени преговори за 

доставка на природен газ за м. август и м. септември 2022 г., както и да се укаже в срок 

до 20.07.2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД да публикува необходимите му количества природен 

газ за покриване на потреблението в страната по месеци за периода на следващите 12 

месеца. 

Тази информация, която Ви представих преди малко, е необходима с оглед 

осигуряване на гаранции, че цена на природния газ през предстоящите месеци, която 

общественият доставчик формира, съответно КЕВР утвърждава, ще възстановява 

икономически обоснованите разходи за дейността му. Следва също да бъдат създадени 

предпоставки за доставка на природен газ от обществения доставчик при минимални 

разходи, разбира се. 

Предвид горното и с оглед предстоящото административно производство за 

утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2022 г., по която общественият 

доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на 

топлофикационни дружества, е целесъобразно разглежданата информация да бъде 

предоставена от съответните дружества в срок до 20.07.2022 г. 

В диспозитива на доклада предлагаме следното: 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за енергетиката, 

предлагаме КЕВР да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да поиска от „Булгартрансгаз“ ЕАД в срок до 20.07.2022 г. да представи 

информация относно: размерът на резервирания и използвания капацитет по 

ползватели на всички входно/изходни точки на междусистемно свързване по месеци за 

периода на 2022 г., както и процентът на използване на резервирания капацитет по 

ползватели на точка на междусистемно свързване Странджа2/Малкочлар; Нивото на 

запълване на подземно газово хранилище „Чирен“, включително свободен обем за 

съхранение към момента, както и размерът на разпределения капацитет за съхранение 

по ползватели и на съхраняваните количества природен газ за съответния ползвател, 

по месеци за периода от началото на газова година 2022/2023 до момента. Размерът 

на разпределения капацитет за нагнетяване и на реално нагнетените количества по 

ползватели. Мерките, предприети от „Булгартрансгаз“ ЕАД в случай на резервиран и 

неизползван капацитет от ползвател. Информацията следва да бъде предоставена във 

формат на таблица Excel.  

2. Да поиска от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в срок до 20.07.2022 г. да представи 

информация относно: размерът на закупените на платформата за търговия на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД количества природен газ с доставка – всеки от месеците до края на 

2022 г., от всички проведени търгове до момента съгласно Календара за провеждане на 

търгове за 2022 г. по контрагенти. Информацията следва да бъде предоставена във 

формат на таблица Excel; 

3. Да поиска от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 20.07.2022 г. да представи 

информация относно: контрагенти и количества по сделките за продажба на природен 

газ, сключени през 2022 г. на организиран борсов пазар, с изключение на сделките по 

Програмата за освобождаване на природен газ. Размер на нагнетените количества 

природен газ през всеки месец от газова година за съхранение 2022/2023, размерът на 

среднопретеглена цена, на която са нагнетени, както и целта на съхраняваните 

количества природен газ дали по План за действие при извънредни ситуации, или за 

търговски цели, както и размерът на доставените количества природен газ на клиенти 

на регулирания пазар - поименно изброени, по месеци за периода от началото на 2022 г. 

Размерът на начислените от „Булгаргаз“ ЕАД неустойки за заявени и неприети 

количества природен газ по договори с клиенти - поименно изброени, по месеци за 

периода от началото на 2022 г., включително размер на неприетите количества 

природен газ и начина за тяхното реализиране. Размер на закупен LNG за обезпечаване 

на доставките за м. юли 2022 г. – от кой контрагент е закупен, в какви количества и на 

каква цена. Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel; 

4. Да поиска от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 20.07.2022 г. да представи 

информация за водени преговори за доставка на природен газ за м. август и м. 

септември 2022 г.; 

5. Да укаже на „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 20.07.2022 г. да публикува по месеци 

количествата природен газ, които са му необходими за покриване на потреблението в 

страната за периода на следващите 12 месеца. 

Това е по представяне на настоящия доклад. 

 

А. Йорданов: Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, подлагам на обсъждане 

проекта на решение, като, г-н Тодоров, обръщам се към Вас първо. 

 

С. Тодоров: Благодаря. Аз, чудя се, по процедура може ли да предложа 

допълване на диспозитива? 

 

А. Йорданов: Може, разбира се. 
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С. Тодоров: Доколкото разбирам, по отношение на „Булгаргаз“ ЕАД искаме 

информация за водени преговори за сключените договори за осигуряване на 

количествата за юли и август? 

 

М. Димитров: За август и септември. 

 

С. Тодоров: За август и септември, да. Има ли възможност да го допълним това 

за следващите 12 месеца? 

 

М. Димитров: Това е следващата точка. 

 

С. Тодоров: Това са водени преговори и сключени договори за август и 

септември. 

 

М. Димитров: Да. 

 

С. Тодоров: А нас основната ни грижа е по-скоро да видим зимния сезон, ако се 

водят някакви преговори, за които трябва да знаем, и които ще повлияят цената на 

регулирания пазар. 

 

М. Димитров: Добре, да допълним четвърта точка... 

 

С. Тодоров: Трябва да поискаме информация не само за август и септември, а и 

за следващите 12 месеца. Има ли ехо, или само аз го чувам? 

 

М. Димитров: Добре, допълваме точка четири с казаното от Вас, за следващите 

месеци също да се допълни. За 12 месеца искаме такава информация по т.4. 

 

С. Тодоров: Ами да. Ако се водят някакви преговори, които са по-дългосрочни, 

е хубаво да знаем за тях. 

 

М. Димитров: Добре. 

 

С. Тодоров: Пак казвам, доколкото касае формирането на цената за регулирания 

пазар. Може би да го допълним и това. Не искаме да знаем по принцип търговските тайни 

на „Булгаргаз“ ЕАД. 

 

М. Димитров: Да, добре. 

 

С. Тодоров: А по отношение на „Булгартрансгаз“ ЕАД, що се касае точките за 

свързване и съхраняването в Чирен, може ли да сме сигурни, че е ясно, че искаме както 

резервираните капацитети, така и реално ползваните капацитети досега? 

 

М. Димитров: Да, ние това сме написали – резервирания и използвания 

капацитет по ползватели. 

 

С. Тодоров: Да, реално използвания капацитет, ако можем да добавим. 

 

М. Димитров: Да. Точката е формулирана по следния начин по отношение на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Искаме размера на резервирания и използвания капацитет. 

Следва да ни представят тази информация, за която Вие казвате. 

 

С. Тодоров: Молбата ми е да допълним реално използвани. 
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М. Димитров: Да, добре. 

 

С. Тодоров: И също да е ясно, че го искаме по месеци, а не обобщена справка. 

Г-н Йорданов, това бяха моите коментари. 

 

А. Йорданов: Благодаря Ви, г-н Тодоров. Аз ще се присъединя към молбата за 

допълване на проекта на решение. На първо място, по хронология, всъщност, ще 

предложа. На първо място по отношение на размера на резервирания и използвания 

капацитет. Има едно изключение, което гласи: както и процентът на използване на 

резервирания капацитет от ползватели на точка на междусистемно свързване 

Странджа2/Малкочлар. Значи, не ни е необходим относителният дял. Както за всички 

останали точка на междусистемно свързване, искаме информация за резервирания и 

реално използвания капацитет, не процентни отношения. Мисля, че ще се съгласите с 

мен, колеги, че това е информацията, която искаме. 

 

М. Димитров: Да. Значи махаме го това допълнение. 

 

А. Йорданов: Ами, всъщност, в това число и за Странджа2/Малкочлар. Не 

виждам защо за всички останали искаме абсолютните стойности на използвания 

капацитет, а тук сме се отнесли към съотношение. 

 

М. Димитров: Да. Те като ни дадат тази информация, ние сме в състояние да го 

изчислим този процент. 

 

А. Йорданов: Въпросът е да имаме необходима информация за анализ, а не 

генерирани от дружеството данни. Преминавам към втора точка, където правя… Моля? 

Г-н Голубарев, ако искате нещо да допълните междувременно? 

Минавам към втора точка, където правя следното предложение. То е свързано с 

… ние искаме информация за размера на закупените на Платформата за търговия на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД количества за всичките месеци до края на 2022 г., от всички 

проведени търгове. Само че аз тук искам изрично да добавим, че в това число и 

проведените по Програмата за освобождаване търгове, защото така се разбира…  

 

М. Димитров: То това е по Календара за провеждане на търгове, това означава 

по програмата. 

 

А. Йорданов: Ами, допълнете го, за да е ясно какво искате. 

 

С. Тодоров: Аз си мисля, г-н Йорданов, че тази информация я искаме от „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. Може би затова, да не се повтаря, не я искат от „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

А. Йорданов: Да, да, но все пак е хубаво да е ясно, че я искаме именно по 

Програмата за освобождаване проведените търгове. Преминавам към трета точка, където 

искаме от „Булгаргаз“ ЕАД да предостави информация относно контрагенти и 

количества по сделките и т.н. И тук отново имаме едно изключение - с изключение на 

сделките по Програмата за освобождаване на природен газ. Аз разбирам, че тази 

информация се съдържа в предходната точка, която искаме от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, 

но не виждам защо да не я получим и от другата страна по Програмата за освобождаване, 

а именно от „Булгаргаз“ ЕАД, която я изпълнява, за да може да сверим информацията на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД съответно с информацията на „Булгаргаз“ ЕАД, което мисля, 

че не е излишно. 
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М. Димитров: Добре. 

 

С. Тодоров: Аз съм много съгласен и бих даже добавил, че е необходимо да 

видим и реално изпълнените количества срещу така предоставените по търговете на 

Програмата. 

 

А. Йорданов: Да, колеги, вижте къде в текста да допълним всъщност и искането 

да видим изпълнението на договорите, реализирани през Програмата, като количества. 

Г-н Димитров, имате ли идея къде в текста да го допълним? 

 

М. Димитров: Да поискаме информация от договорите, за които са сключени 

по Програмата, така ли? 

 

А. Йорданов: Точно така, за изпълнението на договорите като количества. 

 

М. Димитров: Ами в трета точка, от „Булгаргаз“ ЕАД информацията, която 

искаме. 

 

А. Йорданов: Да. Само вижте къде в текста конкретно да допълним, че 

изискваме информация за изпълнението на договорите, сключени по търговете, 

проведени по Програмата за освобождаване на количества природен газ. 

 

М. Димитров: Да, добре, отбелязахме го, ще го допълним. 

 

А. Йорданов: По четвърта точка ще се присъединя към предложението на г-н 

Тодоров, но общо взето ние би следвало да поискаме информация за всички водени 

преговори за доставка на природен газ, не само за двата месеца, не само до края на 

годината, а в т.ч. и водените преговори и за сключване на дългосрочни договори. Ако 

такива се водят. Съответно основанието да предложа да поискаме информация за всички 

водени преговори е начинът на формиране на регулираната цена, която в основата си 

съдържа т.нар. цена на вход.  

И по пета точка, съответно, Да укаже на „Булгаргаз“ ЕАД да публикува по 

месеци количествата природен газ, тук бих допълнил текста не само да публикува, и да 

поддържа актуална информация за необходимите количества природен газ, необходими 

за покриване на потреблението, защото когато той след първоначалната публикация 

затвори някакво количество посредством сключен договор, съответно трябва да е ясно 

на доставчиците, че тази необходимост частично е отпаднала. И второто нещо, което ми 

се иска тук да направим, е да им укажем къде тази информация следва да бъде 

публикувана. Най-вероятно веднъж на техния сайт, и второ, може би на 

информационната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

 

С. Тодоров: Подкрепям. 

 

М. Димитров: Добре, тук ако се сключва дългосрочен договор, той не следва да 

е на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и ако се сключва с точка на доставка извън 

страната, също… 

 

А. Йорданов: Ние искаме информация за необходимите количества. Ако 

междувременно те сключат съответно дългосрочен договор, който покрива част от 

количествата, просто ще актуализират информацията за необходимите количества. 

 

М. Димитров: Добре. 
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А. Йорданов: Това е идеята. Това бяха моите предложения. Колеги, обръщам се 

към Вас. Г-н Голубарев, Вие ли искахте нещо да коментирате? 

 

Б. Голубарев: Аз искам две неща да коментирам. Първото е: Предлагам да 

допълним към въпросите към „Булгаргаз“ ЕАД да дадат актуална информация правят ли 

се някакви постъпки за неустойките, които би трябвало да получат от недоставените 

количества от руската страна. Изобщо, има ли някакви постъпки за това нещо? Това 

предлагам също като информация да го кажат. Другото, което пък искам да коментирам, 

това е общо за всичките точки – този срок 20.07, който е утре. Опасявам се, че тази 

информация от три дружества по чисто административни пречки, не знам как ще смогнат 

да я дадат актуална и пълно до утре. Не че не е важно да го направим, но аз предлагам да 

прецизираме. За мен важният срок до утре са количествата, които „Булгаргаз“ ЕАД 

трябва да представи за 12 месеца напред, защото, ако там дадем по-дълъг срок, рискуваме 

вече да не могат и другите търговци да участват. Но за останалата информация, мисля, 

че срокът 20.07 е малко пресилен и ненужен да е чак толкова сгъстен. Мисля, че трябва 

да се помисли по този въпрос, да прецизираме сроковете. Това е от моя страна.  

 

С. Тодоров: Да, честно казано, за повечето информация по-важно е да получим 

качествена информация, отколкото бързо. 

 

А. Йорданов: Ако позволите, тогава да направя следното предложение: Срокът 

да остане 20.07 само за т.4 и т.5, т.е. това касае информация за водените преговори за 

доставка на природен газ и, второто нещо, информацията за необходимите количества 

по месеци. За всички останали точки предлагам срокът да бъде, ако днес е 19-ти, сокът 

да бъде 22-ри, което смятам, че е съвсем разумен срок. Ако предлагате, може и повече 

да го отложим, въпреки че тези данни би трябвало в цифров вид да са налични и в „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, и съответно в „Булгартрансгаз“ ЕАД. Най-вероятно те така и 

разпределят и капацитетите за съхранение. Тези данни би трябвало да са готови и 

налични, просто трябва да се извлекат от базата данни. Ако приемате срокът за всички 

останали точки да остане 22-ри или ако предлагате да го удължим повече.. 

 

С. Тодоров: Аз мисля, че трябва да бъдем… В смисъл, това, което искаме, не 

знам досега някога Комисията дали го е искала. И може да породи някакви 

организационни и пренастройки. Да им дадем… Не знам какъв е обичайният срок за 

предоставяне на такава техническа информация, макар и всеобхватна, както е в този 

случай? 

 

Е. Маринова: Принципно срокът е такъв, какъвто се прецени за целесъобразен. 

Обичайният срок е една седмица. Ако става обаче въпрос за повече като обем 

информация… 

 

С. Тодоров: А чисто технически те кога ще получат нашето послание? 

 

Е. Маринова: Чисто технически може и днес да го получат, ако е готово 

писмото и изпратено по имейл. Което означава, че срокът им започва да тече като първи 

ден утре. Може да им дадете 10 дни - или една седмица, или 10 дни. 

 

 С. Тодоров: Аз предлагам да им дадем по точките, които г-н Йорданов предложи, 

тези спешните точки 4 и 5, да дадем срок до четвъртък, края на деня, което означава в 

петък сутринта да можем да ги прегледаме, а по другите точки да им дадем срок една 

седмица.  

 

 А. Йорданов: Искате ли да фиксираме дати тогава? По т. 2 до т. 3 включително 
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да фиксираме срок до четвърти август.  

 

 С. Тодоров: Не! Срок 27 юни.  

 

 А. Йорданов: Пардон! Аз не гледам календара. Изпуснах последния ред.  

 

 С. Тодоров: 27-ми.  

 

 А. Йорданов: А по съответно т. 4 и т. 5 срокът е 21-ви. 

 

 С. Тодоров: 22-ри да кажем, г-н Йорданов. Два дни да имат пълни.  

 

А. Йорданов: Добре! 22-ри. Колеги, някой друг да има предложение за допълване 

на проекта на решение? В такъв случай, г-н Димитров… 

 

М. Димитров: Нещо искам да отбележа от името на работната група по т. 5 за 

допълване. Там, където искаме информация за публикуване на необходими количества 

за покриване на потреблението в страната за периода на следващите 12 месеца 

количества, така да звучи: които са необходими и неосигурени. Да се изключат 

количествата, които вече са осигурени. Имаме предвид, че „Булгаргаз“ ЕАД към момента 

има осигурени вече количества с договора с Азербайджан за приблизително една трета 

от потреблението.  

 

А. Йорданов: Добре. Съответно с потреблението обаче тези необходими и 

неосигурени количества да се поддържат актуални и се окаже къде тази информация да 

е видна за всички търговски участници.  

 

М. Димитров: Да, това остава, което Вие дадохте като указание.  

 

С. Тодоров: Аз също бих искал да направя още едно допълване, ако ми позволите.  

 

А. Йорданов: Разбира се! Заповядайте!  

 

С. Тодоров: Г-н Димитров, предлагам да записвате, защото е важен записът. Бих 

предложил да поискаме информация не само за необходимите и неосигурени количества, 

но също така и информация за необходимите, но неосигурени капацитети по 

довеждащата инфраструктура, така че енергията, която са закупили да бъде доставена до 

България. Давам пример: ако имаме пак хипотеза, в която имаме договор за втечнен газ 

от САЩ, но нямаме капацитет на Ревитуса или на някои от подходящите точки, 

„Булгаргаз“ само би се ползвало, ако всички търговски участници знаят, че той има 

необходимост от такива капацитети и в тази смисъл фирми, които са резервирали 

капацитет могат да решат, че е удачно да го преотстъпят срещу съответното заплащане 

на „Булгаргаз“, ако има такова желание. Транспортът е необходима част от всяка 

доставка и мисля, че и това ще бъде полезно на „Булгаргаз“ да бъде публикувано, така 

че всички пазарни участници да знаят за необходимите, но неосигурени транспортни 

възможности.  

 

М. Димитров: Добре. Отбелязахме следното допълване: необходими и 

неосигурени капацитети за пренос по довеждащата инфраструктура до България.  

 

А. Йорданов: Благодаря Ви, г-н Тодоров! Това е повод обаче аз да предложа още 

едно допълване на т. 2, която касае входно-изходните точки по междусистемно 

свързване, доколкото под това се разбират точките за които са сключени съответно 



 

20 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

споразумения между операторите на преносни системи. На мен ми се иска да не 

изключваме и тези точки с трети страни, по които няма сключени споразумения между 

операторите на преносни системи. Визирам Странджа 1/Малкочлар и съответно връзката 

със Северна Македония.  

 

М. Димитров: Добре. Тогава може ли въобще да махнем уточнението, което 

направихме за Странджа 2/Малкочлар и да се иска информация за всички входно-

изходни точки? 

 

А. Йорданов: Опасявам се, че точки на междусистемно свързване по смисъла на 

регламента се разбират само такива със страни-членки и такива, с които са сключени 

споразумения за междусистемно свързване. Затова ми се иска изрично да посочим и 

точките, които не попадат в тази дефиниция.  

 

М. Димитров: 

Да допълним: както и точки на междусистемно свързване с трети страни?  

 

А. Йорданов: Да! 

 

М. Димитров: Добре! 

 

А. Йорданов: Защото доколкото разбирам по Странджа 1/Малкочлар има 

инцидентно използване на капацитет, без да има споразумение за междусистемно 

свързване. От друга страна е очевидно, че има някакво разпределение на капацитет, 

което не е по правилата. Идеята е да сме сигурни, че там просто някой търговски 

участник не е блокирал капацитета и да го държи, без необходимост да го ползва.  

 

М. Димитров: Добре. В такъв случай махаме Странджа 2/Малкочлар и искаме за 

всички точки с трети страни, както и точките на междусистемно свързване с трети 

страни.  

 

А. Йорданов: Нека остане и Странджа/Малкочлар, тъй като там имаме 

дългосрочно разпределени по Open Season капацитети. Да не го разберат стеснително от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Нека да остане изрично и Странджа 2/Малкочлар.  

 

М. Димитров: Както и другите точки на междусистемно свързване с трети 

страни. Допълваме това, което преди малко го уточнихме: както и с други трети 

страни.  

  

А. Йорданов: Колеги, имаме ли още нещо към проекта на решение да внесем като 

изменение, или допълване? Не виждам други предложения. В такъв случай, тъй като 

предложенията за допълване и изменения станаха много, но виждам, че се формира 

съгласие по тях, ще ги подложа на гласуване анблок, т.е. предлагам да гласуваме 

допълване на проекта на решение с предложенията, които са протоколирани. Не виждам 

против.  

 

В гласуването относно допълването на проекта на решение участват 

председателят Станислав Тодоров и членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението за допълване на проекта на решение е взето с пет гласа „за” 

(Станислав Тодоров - за, Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - за, Димитър 

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



 

21 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

А. Йорданов: Сега вече подлагам на гласуване допълнения проект на решение, с 

предложенията, които приехме. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1653 от 13.07.2022 г. относно изискване на 

информация от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

2. Изисква от „Булгартрансгаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи 

информация относно: размера на резервирания и реално използвания капацитет по 

ползватели на всички входно/изходни точки на междусистемно свързване по месеци за 

периода на 2022 г., в т.ч. на точка на междусистемно свързване Странджа2/Малкочлар и 

останалите точки на междусистемно свързване с трети страни; нивото на запълване на 

подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“, включително свободен обем за съхранение 

към момента, както и размера на разпределения капацитет за съхранение по ползватели 

и на съхраняваните количества природен газ за съответния ползвател, по месеци за 

периода от началото на газова година 2022/2023 до момента; размера на разпределения 

капацитет за нагнетяване и на реално нагнетените количества по ползватели; мерките, 

предприети от „Булгартрансгаз“ ЕАД в случай на резервиран и неизползван капацитет 

от ползвател. Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel.  

3. Изисква от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи 

информация относно: размера на закупените на платформата за търговия на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД количества природен газ с доставка – всеки от месеците до края на 2022 г., 

от всички проведени търгове до момента по Програмата за освобождаване на природен 

газ съгласно Календара за провеждане на търгове за 2022 г., по контрагенти. 

Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel; 

4. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

относно: договори с контрагенти за съответните количества по сделките за продажба на 

природен газ, сключени през 2022 г. на организиран борсов пазар; размера на 

нагнетените количества природен газ през всеки месец от газова година за съхранение 

2022/2023, размера на среднопретеглената цена, на която са нагнетени, както и целта на 

съхраняваните количества природен газ - План за действие при извънредни ситуации или 

търговски цели; размера на доставените количества природен газ на клиенти на 

регулирания пазар - поименно изброени, по месеци за периода от началото на 2022 г.; 

размера на начислените от „Булгаргаз“ ЕАД неустойки за заявени и неприети количества 

природен газ по договори с клиенти - поименно изброени, по месеци за периода от 

началото на 2022 г., включително размера на неприетите количества природен газ и 

начина на тяхното реализиране; размер на закупен LNG за обезпечаване на доставките 

за м. юли 2022 г. – от кой контрагент е закупен, в какви количества и на каква цена. 

Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel; 

5. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 22.07.2022 г. да представи информация 

за всички водени преговори и сключени договори, в т.ч. дългосрочни договори, за 

доставка на природен газ на регулирания пазар за 12 месеца напред; 

6. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 22.07.2022 г. да публикува по месеци 

количествата природен газ, които са му необходими и неосигурени за покриване на 

потреблението на регулирания пазар в страната за периода на следващите 12 месеца. 

Данните да бъде публикувани на интернет страницата на обществения доставчик и на 
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информационната платформа за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и да бъдат 

актуализирани след сключване на съответна сделка; 

7. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

за необходимите и неосигурени капацитети за пренос на количествата природен газ за 

потреблението на регулирания пазар в страната по довеждаща инфраструктура за пренос 

до границата на Р България за 2022 г.; 

8. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

за  предприети действия по отношение на ООО „Газпром експорт“ за предявяване на 

неустойки за недоставени количества природен газ съгласно сключения договор между 

двете дружества. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят на Комисията Станислав 

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

Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров – за, Александър 

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

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

със стаж в енергетиката. 

 

А. Йорданов: С пълно единодушие Комисията за енергийно и водно регулиране 

взе решение да поиска съответната информация от трите газови дружества: 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД по отношение на 

обезпечаването на българския пазар с доставки на природен газ и съответно да задължи 

обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да публикува на публично достъпни 

платформи информацията за необходимите му, но неосигурени към момента количества 

природен газ за българския пазар, както и да поддържа такава актуална информация на 

тези публични платформи.  

 

 Д. Кочков: Аз имам технически въпрос, г-н Председател. Откога влиза в сила 

решението?  

 

А. Йорданов: От момента на приемането му.  

 

 Д. Кочков: В случай на непредоставяне на пълна информация или в случай, че 

информацията е некачествена, какъв ни е ходът? 

 

А. Йорданов: Може би г-жа Маринова следва да отговори. Доколкото фиксираме 

срокове, непредоставянето на тази информация в срока, в който посочваме в решението 

вече се счита за неизпълнение на решението, което съответно води до 

административнонаказателни последствия, в случай, че решим да предприемем такива 

мерки за принуда.  

 

 Д. Кочков: Така ли е, г-жо Маринова? 

 

А. Йорданов: Г-жо Маринова, имате ли нещо да допълните към моя отговор? 

 

 Е. Маринова: Да. Понеже информацията се изисква по чл. 38, ал. 2, 

непредставянето на поисканата информация в срок е неизпълнение на норма на закона. 

Има такъв състав. Може да се наложи административнонаказателна отговорност. Ако не 

представят пълна информация или неточна, вече трябва да се разсъждава дали това, 

което са представили е неточно и ненапълно. Може да се приеме като неизпълнение на 

задължението, което Комисията е поставила. При всички случай може да се търси и 
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административнонаказателна отговорност, защото е изискана с решение на Комисията, 

каквато е нормата на Закона за енергетиката.  

  

 Д. Кочков: Това предполага ли следващо заседание, в което да бъде направена 

преценка на качеството на информация? 

 

 Е. Маринова: Принципно не. Оттук насетне длъжностните лица, които са 

определени със заповед на председателя да съставят актове за установяване на 

нарушение, просто трябва да проведат последващия контрол, те да проверят и ако 

преценят да съставят акт за установяване на нарушение. Административно наказващият 

орган не е Комисията, а е председателят и процедурата си върви по ЗАМ и там етапите 

на тази процедура са такива.  

 

А. Йорданов: Ако позволите да обобщя, г-н Кочков, доколкото обхватът на 

исканата информация и сроковете, в които следва да бъде предоставена, респективно 

публикувана са скрепени с нашето решение, нарушението по отношение на обхвата на 

информацията, т.е. непредоставянето в пълнота, съответно непредоставянето в срок 

всъщност са неизпълнение на решението на Комисията и съответно ние бихме могли да 

поискаме от контролните органи, упълномощени от председателя, последващ контрол по 

изпълнение на решението на Комисията, а в случай, че е налице неизпълнение, то ще 

бъде установено по административния ред, предвиден в закона.  

  

М. Димитров: Нещо да допълня. Взе се решение да се измени проекта, като се 

въведе и публикация на информационната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това 

зависи от волята на трето дружество, а задължаваме „Булгаргаз“ ЕАД със срок. Дали това 

е коректно да звучи по този начин? 

 

А. Йорданов: Абсолютно коректно е, защото борсовата платформа е задължена 

да поддържа дори такъв информационен раздел, в който търговските участници могат да 

публикуват съществена за пазара на едро информация. Това не само, че зависи от волята, 

те са задължени да го правят и осигурят такъв раздел на информационната си платформа. 

Това е по силата на РЕМИТ най-малко.  

 

М. Димитров: Да, добре! 

 

А. Йорданов: Колеги, в такъв случай считаме решението за прието. Моля да 

предприемете необходимите действия и писмата, уведомяващи участниците да бъдат 

подготвени, съответно и самото решение, за подписи от членовете на Комисията, тъй 

като сроковете, които поставихме са кратки и следва да ги уведомим възможно най-

бързо. Колеги, благодаря Ви за участието. В този случай поради изчерпване на дневния 

ред, закривам заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав.  

 
 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Приема доклад с вх. № E-Дк-1634 от 12.07.2022 г.  относно Комплексна планова 

проверка на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград. 

 

По т.2. както следва: 
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1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1653 от 13.07.2022 г. относно изискване на 

информация от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

2. Изисква от „Булгартрансгаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи 

информация относно: размера на резервирания и реално използвания капацитет по 

ползватели на всички входно/изходни точки на междусистемно свързване по месеци за 

периода на 2022 г., в т.ч. на точка на междусистемно свързване Странджа2/Малкочлар и 

останалите точки на междусистемно свързване с трети страни; нивото на запълване на 

подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“, включително свободен обем за съхранение 

към момента, както и размера на разпределения капацитет за съхранение по ползватели 

и на съхраняваните количества природен газ за съответния ползвател, по месеци за 

периода от началото на газова година 2022/2023 до момента; размера на разпределения 

капацитет за нагнетяване и на реално нагнетените количества по ползватели; мерките, 

предприети от „Булгартрансгаз“ ЕАД в случай на резервиран и неизползван капацитет 

от ползвател. Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel.  

3. Изисква от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи 

информация относно: размера на закупените на платформата за търговия на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД количества природен газ с доставка – всеки от месеците до края на 2022 г., 

от всички проведени търгове до момента по Програмата за освобождаване на природен 

газ съгласно Календара за провеждане на търгове за 2022 г., по контрагенти. 

Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel; 

4. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

относно: договори с контрагенти за съответните количества по сделките за продажба на 

природен газ, сключени през 2022 г. на организиран борсов пазар; размера на 

нагнетените количества природен газ през всеки месец от газова година за съхранение 

2022/2023, размера на среднопретеглената цена, на която са нагнетени, както и целта на 

съхраняваните количества природен газ - План за действие при извънредни ситуации или 

търговски цели; размера на доставените количества природен газ на клиенти на 

регулирания пазар - поименно изброени, по месеци за периода от началото на 2022 г.; 

размера на начислените от „Булгаргаз“ ЕАД неустойки за заявени и неприети количества 

природен газ по договори с клиенти - поименно изброени, по месеци за периода от 

началото на 2022 г., включително размера на неприетите количества природен газ и 

начина на тяхното реализиране; размер на закупен LNG за обезпечаване на доставките 

за м. юли 2022 г. – от кой контрагент е закупен, в какви количества и на каква цена. 

Информацията следва да бъде предоставена във формат на таблица Excel; 

5. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 22.07.2022 г. да представи информация 

за всички водени преговори и сключени договори, в т.ч. дългосрочни договори, за 

доставка на природен газ на регулирания пазар за 12 месеца напред; 

6. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 22.07.2022 г. да публикува по месеци 

количествата природен газ, които са му необходими и неосигурени за покриване на 

потреблението на регулирания пазар в страната за периода на следващите 12 месеца. 

Данните да бъде публикувани на интернет страницата на обществения доставчик и на 

информационната платформа за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и да бъдат 

актуализирани след сключване на съответна сделка; 

7. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

за необходимите и неосигурени капацитети за пренос на количествата природен газ за 

потреблението на регулирания пазар в страната по довеждаща инфраструктура за пренос 

до границата на Р България за 2022 г.; 

8. Изисква от „Булгаргаз“ ЕАД в срок до 27.07.2022 г. да представи информация 

за  предприети действия по отношение на ООО „Газпром експорт“ за предявяване на 

неустойки за недоставени количества природен газ съгласно сключения договор между 

двете дружества. 

 

 



 

25 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Приложения:  

1. Доклад с вх. № E-Дк-1634 от 12.07.2022 г.  относно Комплексна планова 

проверка на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1653 от 13.07.2022 г. относно изискване на информация 

от „Булгаргаз” ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

.................................................                          СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 Б. Голубарев     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................      ИСКРА СТАЙКОВА 

 Д. Кочков       

         

.................................................               

 П. Трендафилова 

 

 

 
Протоколирали: 

 

 А. Фикова - главен експерт 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 


