
 

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 

тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

  

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 139 

 
София, 08.06.2022 година 

 

Днес, 08.06.2022 г. от 11:10 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 и 

членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).   

 На заседанието присъстваха А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“,  

М. Димитров - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“, Е. 

Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Касчиев – главен директор на главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и работна група на КЕВР. 

 

Александър Йорданов:  
Упълномощен съм от Председателя да водя днес аз закритото заседание в пълен 

състав на КЕВР. Първо, да обявя, Комисията е в пълен състав, има кворум. Заседанието 

може да се проведе редовно. И сега за протокола съобщавам, че се касае за закрито 

заседание на Комисията в пълен състав, днес на 08.06.2022 г., в 11:10 ч. Проектът на 

дневен ред е раздаден на членовете на Комисията. Колеги, предложения за допълване и 

изменения на дневния ред? Господин Председател. 

 

Станислав Тодоров:  
Благодаря. Аз бих предложил да включим допълнителна точка в дневния ред и 

това е по искане на Комисията по енергетика в 47-то Народно събрание да изразим 

становище по отношение проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

и проект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и 

военновременните запаси. Доколкото разбирам, работната група е изготвила вече 

становище, с което може да се запознаем, и евентуално да го приемем. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Председател. Колеги, подлагам на гласуване, първо, 

предложението да допълним дневния ред. Може би да укажем къде в дневния ред да 

включим допълнителната точка? 

 

Станислав Тодоров:  
Нека да я включим като точка 6. 

 



 

2 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

Александър Йорданов:  
Благодаря. Колеги, подлагам на гласуване предложението допълнителната точка 

да бъде включена като т.6 от дневния ред, съответно с преномерирането на 

последващите. Не виждам против. С пълно единодушие дневният ред… Всъщност сега 

ще подложа дневния ред на гласуване вече с приетото допълнение и изменение. Няма 

против. С пет гласа „за“, с пълно единодушие дневният ред е приет и можем да 

започнем заседанието по него. 

 

Председателстващият установи, че 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 и два гласа (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на 

Комисията със стаж във ВиК сектора. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1536 от 02.06.2022 г. относно заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

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

ЕАД“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“ за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, 

Тервел, Търговище и Омуртаг. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1535 от 02.06.2022 г. относно заявление на „Аресгаз“ 

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

газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за 

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

приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за 

обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.   

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1534 от 02.06.2022 г. относно заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

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

ЕАД“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“ за обособена територия „Запад“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 
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4. Доклад с вх. № Е-Дк-1533 от 02.06.2022 г. относно заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

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

ЕАД“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“ за територията на община Хисаря. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1532 от 02.06.2022 г. относно заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка 

на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на 

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

ЕАД“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“ за територията на община Сопот. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

6. Доклад с вх. № E-ДК-1549/07.06.2022г.относно проекти на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за енергетиката и на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за държавните резерви и военновременните запаси и проект на писмо до 

Комисията по енергетика в 47-то Народно събрание. 

Работна група: Ивайло Касчиев; Пламен Младеновски;  

Агапина Иванова; Елена Маринова; Юлиан Стоянов. 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1531 от 02.06.2022 г. относно заявление на 

„Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на 

община Севлиево. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-1530 от 02.06.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 

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

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи 

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

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

България“ ЕАД“ за обособената територия на община Габрово. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-1529 от 02.06.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 

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

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 
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„Ситигаз България“ ЕАД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз 

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

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-1528 от 02.06.2022 г. относно заявление на „Ситигаз 

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

на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи 

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

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

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

Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Милен Димитров, Ралица Караконова, Пламен Кованджиев,  

Теодор Хиков, Рада Башлиева 

 

11. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. 

от „Първо плинарско друщво“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

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

потребители на енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Хриси Йорданова,  

Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

12. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 

г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

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

на енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Красимира Лазарова,  

Александра Димитрова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

   
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

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

Омуртаг“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

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

приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на природен 

газ“ . 

 

Със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване на 

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

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

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ (проект на ОУ за доставка), проект 

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

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

общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ (проект на ОУ за пренос) и 
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приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ 

(проекти на Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г., изменена със Заповед № 

З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със 

Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР е назначена работна група 
за разглеждане на представените проекти на ОУ и проекти на Правила. 

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

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3, НЛДЕ) е 

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

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

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

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

Наредба № 3 общите условия следва задължителното да включват: данни за 

енергийното предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда 

за тяхното предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална 

информация за всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, 

условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на 

договора; условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на 

енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; 

условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; правата на потребители на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби; други условия 

съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на енергийното предприятие и на 

потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на снабдяването; 

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

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

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

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 
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одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията 

на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и 

територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „ Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг“, като приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „ Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг“, като приложение към Общите условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз” EАД; 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран файл 

на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „ Добруджа“ и 

територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“ и проект на „Общи 
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условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ 

ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, 

Търговище и Омуртаг“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Аресгаз“ ЕАД със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 12 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г., в което участие взе г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на 

„Аресгаз“ ЕАД. Тя изложи устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № 
Е-Дк-60 от 24.01.2022 г., отразени в Протокол № 40 от 01.02.2022 г. След проведеното 

открито заседание с писмо вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-60 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представеното от „Аресгаз“ 

ЕАД становище с вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-192 

от 10.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 3 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. С Решение № ОУ-3 от 16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на „Аресгаз“ ЕАД да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и Правила, като е определила срок за това.   

С писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило в 

Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-3 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. С писмо с вх. № Е-15-60-1011 от 11.05.2022 г. дружеството е 

представило в Комисията Контролен списък, приложение към ОУ. 

 

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

за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“ за обособена 

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

Омуртаг“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, 

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

60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за доставка на природен газ 

от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „ Добруджа“ и 

територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, съгласно 

предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 10.03.2022 г., 

приет с решение по т. 3 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–3 от 16.03.2022 г. на КЕВР. 

 

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

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“, 
представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „ Добруджа“ и 

територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, съгласно 

предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 10.03.2022 г., 

приет с решение по т. 3 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–3 от 16.03.2022 г. на КЕВР. 
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III. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

клиентите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия 

на договорите за доставка на природен газ, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № 

Е-Дк-60 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 12 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от 

закрито заседание на КЕВР.  

 

IV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

клиентите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия 

на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи, 
представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проект „Правила за работа с потребителите на природен газ“, съгласно 

дадените указания в Доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 12 

от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 

 

Изказвания по т.1.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Председател, уважаеми 

членове на Комисията. Доклад относно процедурата за одобряване на „Общи условия 

на договорите на „Аресгаз“ ЕАД за доставка на природен газ и за разпределение 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД. С решение от 

16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни указания на „Аресгаз“ ЕАД да измени 

проектите на Общи условия, като е определила и срок за представянето на 

коригираните проекти на Общи условия и Правила. Дружеството е представило 

коригираните Общи условия и Правила. Съобразило се е изцяло с дадените 

задължителни указания. Процедурата предвижда те да се изпратят до КЗП за становище 

по отношение на наличието на неравноправни клаузи по Закона за защита на 

потребителите. Имено и това е предложението в диспозитива на доклада. Предлагаме в 

доклада следното: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо от 08.04.2022 г. проекти 

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

„Аресгаз“ ЕАД“ за обособена територия „Добруджа“, проект на „Общи условия на 

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

ЕАД“ и „Правила за работа с потребителите на природен газ“ на КЗП за становище за 

наличието на неравноправни клаузи. 

Това е по представянето на настоящия доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. На етапа сме на предпроизнасяне от страна на КЗП 

по отношение на наличие на неравноправни клаузи в Общите условия. Колеги, 

подлагам на обсъждане предложеното от работната група. Подлагам го на гласуване. 

Не виждам „против“. Съответно с пет гласа „за“, с пълно единодушие предложението 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена територия 

„Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията 

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

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

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

Търговище и Омуртаг“ и на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 

 

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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

Александър Йорданов:  
Тук ще направя един коментар в качеството си на водещ, който вече го правих 

на предходно заседание. Моля да бъдат планирани съответните изменения в Наредба за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, тъй като предстои да разглеждаме поредица 

от пет проекта на Общи условия на „Аресгаз“ ЕАД за различни лицензионни 

територии. Най-малкото поради обстоятелствата, че разглеждането на пет проекта 

предполага, че е възможно да има пет различни общи условия за клиентите на едно и 

също дружество в зависимост от територията, което не е нито в духа на Закона, и 

съответно произвеждаме пет административни производства с един и същи предмет 

почти. 
 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, „Общи условия на договорите за 

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

обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“.    
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Със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ 

(проект на ОУ за доставка), проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

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

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“ (проект на ОУ за пренос) и приложени 

към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ (проекти на 

Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г., изменена със Заповед № З-Е-57 от 

21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със Заповед № 

З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР е назначена работна група за 

разглеждане на представените проекти на ОУ и проекти на Правила. 

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

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3, НЛДЕ) е 

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

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

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

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

Наредба № 3 общите условия следва задължителното да включват: данни за 

енергийното предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда 

за тяхното предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална 

информация за всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, 

условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на 

договора; условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на 

енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; 

условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; правата на потребители на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби; други условия 

съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на енергийното предприятие и на 

потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на снабдяването; 

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

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

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

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 
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негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, като приложение към 

Общите условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, като приложение към 
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Общите условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз” EАД; 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран файл 

на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“ и проект на „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Аресгаз“ ЕАД със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 14 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г., в което участие взе г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на 

„Аресгаз“ ЕАД. Тя изложи устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № 

Е-Дк-62 от 24.01.2022 г., отразени в Протокол № 42 от 01.02.2022 г. След проведеното 

открито заседание с писмо вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-62 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представеното от „Аресгаз“ 

ЕАД становище с вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-193 

от 10.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 4 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. С Решение № ОУ-4 от 16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на „Аресгаз“ ЕАД да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и Правила, като е определила срок за това.   

С писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило в 

Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-4 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. С писмо с вх. № Е-15-60-1011 от 11.05.2022 г. дружеството е 

представило в Комисията Контролен списък, приложение към ОУ. 

 

І. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“ за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на 

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

обособена територия „ Мизия“ и община Бяла Слатина“, съгласно предложените 

задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-193 от 10.03.2022 г., приет с решение по 

т. 4 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито заседание на КЕВР и дадените 

задължителни указания в Решение ОУ–4 от 16.03.2022 г. на КЕВР. 

 

ІІ. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“, 
представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 
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от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“, съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. 

№ Е-Дк-193 от 10.03.2022 г., приет с решение по т. 4 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. 

от закрито заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–4 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. 

 

ІІІ. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите 

на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-

16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № 

Е-Дк-62 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 14 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от 

закрито заседание на КЕВР.  

 

ІV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите 

на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи, представен в 

КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е 

коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. 

проект „Правила за работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените 

указания в Доклад с вх. № Е-Дк-62 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 14 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от закрито заседание на КЕВР.  

 

Изказвания по т.2.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Аналогично на предходния доклад, отново за „Аресгаз“ ЕАД, само че 

за другата лицензионна територия „Мизия“ и община Бяла Слатина. Ще си позволя да 

представя на Комисията диспозитива на доклада, с който предлагаме проектите отново 

да бъдат изпратени на КЗП, ако разрешите. 

 

Александър Йорданов:  
Да. Във фактическата и мотивната част са едни и същи като предложения. 

 

М. Димитров: 

Благодаря. В настоящия доклад предлагаме следното: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо от 08.04.2022 г. проекти 

на „Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на дружеството и „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“ на КЗП за становище за наличие на неравноправни клаузи. 

Това е по представянето на настоящия доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, подлагам направо на гласуване 

предложението на работната група, тъй като предметът е същия. Нямаше изказвания по 

предходната точка. Няма „против“. С единодушие Комисията приема направеното 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина ; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина“, на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“и на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 

 

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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление на 

„Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена 

територия „Запад“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

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

територия „Запад“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“.   
 

Със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ (проект на ОУ за 

доставка), проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ 

(проект на ОУ за пренос) и приложени към тях проекти на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“ (проекти на Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 

15.07.2019 г., изменена със Заповед № З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № 

З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на 
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председателя на КЕВР е назначена работна група за разглеждане на представените 

проекти на ОУ и проекти на Правила. 

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

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3, НЛДЕ) е 

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

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

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

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

Наредба № 3 общите условия следва задължителното да включват: данни за 

енергийното предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда 

за тяхното предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална 

информация за всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, 

условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на 

договора; условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на 

енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; 

условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; правата на потребители на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби; други условия 

съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на енергийното предприятие и на 

потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на снабдяването; 

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

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

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

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 
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публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „Запад“, като приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз” EАД“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Аресгаз” 

EАД в обособена територия „Запад“, като приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителнaта мрежи на „Аресгаз” 

EАД; 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран файл 

на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ и 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 



 

17 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

В резултат от извършения преглед на представените от „Аресгаз“ ЕАД със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-59 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 11 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г., в което участие взе г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на 

„Аресгаз“ ЕАД. Тя изложи устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № 
Е-Дк-59 от 24.01.2022 г., отразени в Протокол № 41 от 01.02.2022 г. След проведеното 

открито заседание с писмо вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-59 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представеното от „Аресгаз“ 

ЕАД становище с вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-194 

от 10.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 6 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. С Решение № ОУ-6 от 36.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на „Аресгаз“ ЕАД да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и Правила, като е определила срок за това.   

С писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило в 

Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-6 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. С писмо с вх. № Е-15-60-1011 от 11.05.2022 г. дружеството е 

представило в Комисията  Контролен списък, приложение към ОУ. 

 

І. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“ за обособена 

територия „Запад“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се 

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

№ Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-194 от 

10.03.2022 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито 

заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–6 от 16.03.2022 г. 

на КЕВР. 

 

ІІ. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“, 
представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-194 от 

10.03.2022 г., приет с решение по т. 6 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито 

заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–6 от 16.03.2022 г. 

на КЕВР. 

 

ІІІ. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите 

на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-

16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № 
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Е-Дк-59 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 11 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от 

закрито заседание на КЕВР.  

 

ІV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите 

на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи, представен в 

КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е 

коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. 

проект „Правила за работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените 

указания в Доклад с вх. № Е-Дк-60 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 12 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от закрито заседание на КЕВР. 

 

Изказвания по т.3.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Отново аналогичен доклад, пак за „Аресгаз“ ЕАД, този път за 

територия „Запад“, лицензирана територия на „Аресгаз“ ЕАД. Отново ще предложа да 

представя диспозцитива на доклада, тъй като е аналогичен на предходния. В този 

доклад предлагаме на Комисията следното: 

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

ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и вземе 

следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо от 08.04.2022 г. проекти 

на „Общи условия на договорите за доставка и за пренос по газоразпределителната 

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД и „Правила за работа с потребителите на природен газ“ на 

КЗП за становище за наличие на неравноправни клаузи. 

Това е по този доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, продължаваме конвейерното 

административно производство в случая. Подлагам на гласуване предложението от 

страна на работната група. Няма против. С пълно единодушие Комисията приема 

предложението на работната група. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена 

територия „Запад“; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

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

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

ЕАД за обособена територия „Запад“ и на „Правила за работа с потребителите на 
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природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище 

за наличието на неравноправни клаузи. 

 

 

В заседанието по точка трета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление 

на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на 

община Хисаря“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Хисаря“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“. 

Със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване на 

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

на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря (проект на ОУ за доставка), проект 

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

мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря (проект на ОУ за пренос) и 

приложени към тях проекти на Правила за работа с потребителите на природен газ 

(проекти на Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 15.07.2019 г, изменена със Заповед № 

З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със 

Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на председателя на КЕВР е назначена работна група 

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

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

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3, НЛДЕ) е 

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

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

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

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

Наредба № 3 общите условия следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 
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правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3; условията за 

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

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за осигуряване на достъп 

до средствата за търговското измерване; отговорността на енергийното предприятие 

при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с природен газ; 

прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и 

процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени 

вреди; съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, 

които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия 

данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако 

такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или 

влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни 

превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди 

внасянето им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния 

клиент при искане за достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес 

и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация; предоставяне 

на информация; съхраняване за определен срок на данните, необходими за 

разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легална 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

дава задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 
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привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

- Проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; 

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ EАД на територията на община Хисаря, като приложение към Общите 

условия на договорите за доставка на природен газ от „Аресгаз“ EАД“; 

- Проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ EАД на територията на община Хисаря, като приложение към Общите 

условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи от 

„Аресгаз“ EАД; 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 

- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Аресгаз“ ЕАД със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 13 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито 

заседание за разглеждане на подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г., в което участие взе г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на 

„Аресгаз“ ЕАД. Тя изложи устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № 

Е-Дк-61 от 24.01.2022 г., отразени в Протокол № 44 от 01.02.2022 г. След проведеното 
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открито заседание с писмо вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-61 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представеното от „Аресгаз“ 

ЕАД становище с вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-195 

от 10.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. С Решение № ОУ-5 от 16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на „Аресгаз“ ЕАД да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и Правила, като е определила срок за това.   

С писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило в 

Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-5 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. С писмо с вх. № Е-15-60-1011 от 11.05.2022 г. дружеството е 

представило в Комисията  Контролен списък, приложение към ОУ. 

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

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“ на територията на 

община Хисаря“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се 

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

№ Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря“, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-195 от 

10.03.2022 г., приет с решение по т. 5 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито 

заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–5 от 16.03.2022 г. 

на КЕВР. 

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

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

територията на община Хисаря“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за 

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

територията на община Хисаря“, съгласно предложените задължителни указания в 

Доклад с вх. № Е-Дк-195 от 10.03.2022 г., приет с решение по т. 5 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. от закрито заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в 

Решение ОУ–5 от 16.03.2022 г. на КЕВР. 

III. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите на 

природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 

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

с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № Е-Дк-61 от 24.01.2022 г., 

приет с решение по т. 13 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР.  

IV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите на 

природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи, представен в КЕВР с писмо с 

вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете 

на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № 

Е-Дк-61 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 13 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от 

закрито заседание на КЕВР.  
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Изказвания по т.4.: 

Александър Йорданов:  
Опитвам се да преброя колко пъти тавтологията ще се получи в това заседание. 

 

М. Димитров: 

Благодаря. Поредният доклад за Общи условия на „Аресгаз“ ЕАД, този път за 

лицензирана територия на община Хисаря. Отново ще предложа да представя 

диспозцитива, а тай е със следното съдържание: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо от 08.04.2022 г. проекти 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ, за пренос по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД и приложените към Общите условия 

проекти на „Правила за работа с потребителите“ на КЗП за становище за наличие на 

неравноправни клаузи. 

Това е по този доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, подлагам на гласуване предложението на 

работната група. Няма „против“. С пълно единодушие предложението е прието. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на 

община Хисаря;  

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря“, на „Общи 

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

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря“ и на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на 

потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

 

В заседанието по точка четвърта 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
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По т.5. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление 

на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на 

община Сопот“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

Сопот“ и приложени към тях проекти на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“. 

Със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“ (проект на ОУ за 

доставка), проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“ 

(проект на ОУ за пренос) и приложени към тях проекти на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“ (проекти на Правила). Със Заповед № З-Е-138 от 

15.07.2019 г, изменена със Заповед № З-Е-57 от 21.04.2020 г., изменена със Заповед № 

З-Е-100 от 11.05.2021 г., изменена със Заповед № З-Е-18 от 21.01.2022 г. на 

председателя на КЕВР е сформирана работна група за разглеждане на представените 

със заявлението проекти на ОУ и Правила. 

В чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЕ е регламентирано правомощието на КЕВР да 

одобрява общите условия на договорите и правилата за работа с потребителите на 

енергийни услуги, включително общите условия, при които крайните клиенти купуват 

природен газ от крайния снабдител, както и общите условия, при които клиентите на 

крайния снабдител сключват договори с оператора на разпределителната мрежа за 

преноса по разпределителни мрежи на консумирания от тях природен газ. 

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Наредба № 3 публично известните общи условия на 

договорите за продажба на природен газ и общите условия за пренос на природен газ 

по газоразпределителните мрежи се изготвят и предлагат от крайните снабдители, 

съответно от операторите на газоразпределителните мрежи. Съгласно разпоредбите на 

чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия на договорите за продажба 

и пренос на природен газ следва задължително да включват: данни за енергийното 

предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното 

предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална информация за 

всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за 

временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; 

условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги 

и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условията за качество на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

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

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

и заплащане на количествата природен газ; реда за осигуряване на достъп до средствата 

за търговското измерване или други контролни приспособления; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 
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снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 

обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията. Според чл. 127, ал. 2 от 

Наредба № 3 ОУ следва да бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, 

изчерпателно и в леснодостъпна за клиентите форма. 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайни клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряване от комисията, като за публичното обсъждане се води писмен протокол 

(чл.128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателя на разпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. Според чл. 

38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете за 

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

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

подаденото заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи 

съгласно действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина 

на оповестяване от „Аресгаз” ЕАД на проекта на ОУ, от които е видно, че дружеството 

е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 

- Уведомление от 27.03.2019 г. за публикуване на проектите – сканиран 

файл на разпечатка от интернет сайта на дружеството; 
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- Протокол № 5 от 20.05.2019 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот; 

- Протокол от публично обсъждане, проведено на 14.05.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на 

Общи условия и дата на публичното им обсъждане; 

- Доклади от ръководителите на съответните оперативни звена по градове. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Аресгаз“ ЕАД със 

заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е изготвен 

доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 10 от 

Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито 

заседание за разглеждане на подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г., в което участие взе г-жа Венета Райкова – изпълнителен директор на 

„Аресгаз“ ЕАД. Тя изложи устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № 

Е-Дк-58 от 24.01.2022 г., отразени в Протокол № 43 от 01.02.2022 г. След проведеното 

открито заседание с писмо вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-58 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 

18.03.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представеното от „Аресгаз“ 

ЕАД становище с вх. № Е-15-60-4 от 16.02.2022 г. е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-191 

от 10.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. С Решение № ОУ-2 от 16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на „Аресгаз“ ЕАД да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-60-4 

от 18.03.2019 г. проекти на ОУ и Правила, като е определила срок за това.   

С писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило в 

Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-2 от 

16.03.2022 г. на КЕВР. С писмо с вх. № Е-15-60-1011 от 11.05.2022 г. дружеството е 

представило в Комисията  Контролен списък, приложение към ОУ. 

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

доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“ на територията на 

община Сопот“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се 

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

№ Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за доставка на 

природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“, 

съгласно предложените задължителни указания в Доклад с вх. № Е-Дк-191 от 

10.03.2022 г., приет с решение по т. 2 от Протокол № 70 от 16.03.2022 г. от закрито 

заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в Решение ОУ–2 от 16.03.2022 г. 

на КЕВР. 

 

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

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

територията на община Сопот“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със 
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заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Общи условия на договорите за 

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

територията на община Сопот“, съгласно предложените задължителни указания в 

Доклад с вх. № Е-Дк-191 от 10.03.2022 г., приет с решение по т. 2 от Протокол № 70 от 

16.03.2022 г. от закрито заседание на КЕВР и дадените задължителни указания в 

Решение ОУ–2 от 16.03.2022 г. на КЕВР. 

III. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите на 

природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на договорите за 

доставка на природен газ, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 

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

с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за работа с потребителите на 

природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № Е-Дк-58 от 24.01.2022 г., 

приет с решение по т. 10 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от закрито заседание на 

КЕВР.  

IV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с клиентите на 

природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ – приложение към Общите условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи, представен в КЕВР с писмо с 

вх. № Е-15-60-16 от 08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете 

на представения със заявление с вх. № Е-15-60-4 от 18.03.2019 г. проект „Правила за 

работа с потребителите на природен газ“, съгласно дадените указания в Доклад с вх. № 

Е-Дк-58 от 24.01.2022 г., приет с решение по т. 10 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. от 

закрито заседание на КЕВР. 

Изказвания по т.5.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Последният доклад за одобряване на Общи условия на „Аресгаз“ 

ЕАД, този път за лицензирана територия на община Сопот. Отново предлагам да 

представя диспозцитива, който е със следното съдържание: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал.2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и вземе 

следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо от 08.04.2022 г. проекти 

на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ, за пренос по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД и приложените към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите“ на КЗП за становище за наличие на 

неравноправни клаузи. 

Това е по този доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Разбирам, че трудно се изчита за пети път проекта 

на решение. Колеги, подлагам на гласуване предложението от страна на работната 

група. Няма „против“. С пет гласа „за” предложението на работната група е прието. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на община Сопот;   

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“, на „Общи 

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

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“ и на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на 

потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

 

В заседанието по точка пета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

Александър Йорданов:  
С една молба към главния секретар. Тъй като аз не разполагам с лаптоп пред 

себе си, моля становищата по допълнителната точка да ми ги предоставите в писмен 

вид, все пак да мога …, на хартиен носител, за да можем поне аd hoc да се запознаем с 

пълното съдържание. Да, преди да обявя разглеждането на точката. 

Обявявам десетминутна почивка. 
 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № E-ДК-1549/07.06.2022г. относно 

проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и 

военновременните запаси и проект на писмо до Комисията по енергетика в 47-то 

Народно събрание. 

 

 В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило писмо с вх. 

№ Е-01-03-1006 от 06.06.2022 г., с което Комисията по енергетика към 47-то Народно 

събрание е изискала становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката със сигнатура № 47-254-01-62 от 03.06.2022 г. (проект на ЗИД 

на ЗЕ)  и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви 

и военновременните запаси със сигнатура № 47-202-1-24 от 23.05.2022 г. 

 I. Проектът на ЗИД на ЗЕ разширява правомощията на КЕВР като предвижда 

следното: 

1. В Чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) да се създадат нови т. 21а и т. 

42а със следното съдържание:  

1.1. „21а. определя разполагаемост за производство на електрическа енергия, 

която производителите са длъжни да предоставят на търгове за двустранни 

дългосрочни договори на организирания борсов пазар на електрическа енергия.“.  

1.2. „42а. по предложение на оператор на съответния борсов пазар приема и 

контролира прилагането на методика за определяне на таксите, които операторът 

събира при изпълнение на лицензионната си дейност;“. 
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2. В чл. 32 от ЗЕ да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Освен тарифните структури по ал. 2, т. 2 комисията може да определя и 

тарифи в зависимост от количеството консумирана електрическа енергия, топлинна 

енергия или природен газ. В случай, че такива тарифи са определени за битови клиенти, 

те включват по-ниска цена за количество енергия или природен газ, необходимо за 

задоволяване на основни нужди.“.  

3. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ), се правят следните изменения и допълнения: 

3.1. Чл. 6, ал. 1, т. 3 се изменя така:  

„3. приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон;“. 

3.2. В чл. 9,  ал. 3, изразът „наредба, приета от Министерския съвет по 

предложение на комисията“ се заменя с израза „наредба, приета от комисията“. 

3.3. В чл. 13,  ал. 5, изразът „наредба, приета от Министерския съвет по 

предложение на комисията“ се заменя с израза „наредба, приета от комисията“. 

3.4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

3.4.1. В ал. 2, изречение трето изразът „отвеждане на отпадъчни води и 

пречистване“ се заменя с израза „пречистване на отпадъчни води“. 

3.4.2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Комисията може да утвърждава цените по чл. 12, ал. 1, т. 1-3 по тарифи за 

потребителски групи и в зависимост от потребяваното количество вода. В случай, че 

такива тарифи са определени за потребители за питейно-битови нужди, те включват по-

ниска цена за потребяваното минимално количество питейна вода за санитарно-битови 

нужди.“. 

3.4.3. Съществуващите ал. 3 и ал. 4 стават ал. 4, съответно ал. 5. 

3.5. В чл. 24, ал. 3, изразът „наредба, приета от Министерския съвет по 

предложение на комисията“ се заменя с израза „наредба, приета от комисията“. 

3.6. В § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

3.6.1. В т. 4 след думите „Социална поносимост на цената на В и К услугите“ се 

поставят „извън случаите по чл. 14, ал. 3,“.    

3.6.2. Създава се нова т. 4а със следното съдържание:  

„4а. „Социална поносимост на цената на В и К услугите“ в случаите по чл. 14, ал. 

3, е налице, когато тяхната стойност, определена на база минимално количество 

питейна вода за санитарно-битови нужди за по-ниската цена по чл. 14, ал. 3, не 

надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на първите четири децилни групи по 

данни от Национален статистически институт на национално ниво.“. 

4. Създават се преходни разпоредби, които дават възможност на КЕВР да приеме 

решения, с които да определи тарифи на цените, утвърдени и/или одобрени до влизане 

в сила на ЗИД на ЗЕ, които да са в зависимост от потребяваното количество енергия 

или питейна вода. 

5. Създава се преходна разпоредба, според която КЕВР в срок до 6 месеца приема 

методиките за определяне на таксите, събирани от операторите на борсови пазари по 

тяхно предложение. 

6. Извън горните разпоредби, които касаят дейността на КЕВР, проектът на ЗИД 

на ЗЕ предвижда и допълнителна вноска към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“, както и компенсация за производителите на електрическа енергия със 

сключени договори за компенсиране с премии, в случаите на разлика между сумата от 

реално постигнатата среднопретеглената цена от съответния производител на 

организиран борсов пазар на пазарен сегмент „ден на пред“ и приложимата за него 

премия, и преференциалната цена.   

II. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните 

резерви и военновременните запаси не предвижда норми, касаещи дейността на КЕВР. 
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След разглеждане на посочените проекти за изменение и допълнение на 

закони се установи следното:  

1. Проектът на ЗИД на ЗЕ разширява правомощията на КЕВР по отношение на 

осигуряването на ликвидност при търговията на дългосрочни продукти на 

организирания борсов пазар на електрическа енергия, определянето и контролирането 

на размера на таксите, които се събират от операторите на борсовите пазари на 

електрическа енергия и природен газ, определянето на тарифи на цените според 

консумираното количество електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ или 

вода за питейно-битови нужди, както и приемането на подзаконовите нормативни 

актове по прилагането на Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ).  

Горното ще спомогне за увеличаване на обема на предлаганите дългосрочни 

продукти на електрическа енергия, което в дългосрочен аспект ще доведе до 

предвидимост, стабилност и сигурност на цените. Също така, контролът върху размера 

на таксите за участие на борсов пазар като краен резултат ще направи борсовата 

търговия достъпна и за по-малки търговски участници, като същевременно, предвид 

монопола на електроенергийната борса, няма да се допусне реализиране на 

икономически необосновани приходи. Предвидената възможност за КЕВР да определя 

тарифи на цените според консумираното количество енергия и вода, от една страна, 

създава гъвкави регулаторни механизми за утвърждаване на цени в кризисни ситуации, 

а от друга, води до намаляване на икономическите бариери за достъп до услуги от 

обществен интерес. От особена важност е и предвидената нормотворческа 

компетентност на регулаторния орган по отношение и на подзаконовите нормативни 

актове по прилагане на ЗРВКУ. Същата ще осигури възможност на регулатора 

самостоятелно да приема основни за неговата дейност в сектор „Водоснабдителни и 

канализационни услуги“ нормативни документи, а не както до момента опосредено 

чрез изпълнителната власт. Такъв подход законодателят отдавна е възприел по 

отношение на подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за 

енергетиката (ЗЕ). 

2. Въвежданите чрез проекта на ЗИД на ЗЕ целеви вноски от публични 

предприятия от сектор „Енергетика“ със 100% държавно участие в капитала, 

определяни от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, ще 

осигурят допълнителен паричен ресурс във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 36б, 

ал. 1, т. 4 от ЗЕ. 

3. По отношение на предложението в проекта на ЗИД на ЗЕ, въвеждащо 

задължение на производителите със сключени договори за компенсиране с премия за 

допълнителни вноски във ФСЕС, е от особена важност регламентирането на 

разпоредба, която да не позволява на производителите да преодолеят това задължение 

за допълнителна вноска. В тази връзка е необходимо предвидената хипотеза по новата 

ал. 8 на чл. 36е от ЗЕ - „допълнителните вноски по ал. 6 се дължат и от производители с 

действащи договори за компенсиране с премия по чл. 36и“, да бъде заменена с такава, 

предвиждаща, че „Допълнителната вноска по ал. 6 се дължи и от производители с 

действащи договори за компенсиране с премия по чл. 36и към 31.12.2021 г., които след 

тази дата са прекратени.“.  

Без регламентиране на такава норма в проекта на ЗИД на ЗЕ няма да бъде 

постигната целта на въвежданата допълнителна вноска за производителите, поради 

следните причини: 

Задължението за допълнителна вноска няма да обхваща производителите, които 

са прекратили договорите си за компенсиране с премия по чл. 36и преди или след 

влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗЕ. Също така, в обхвата на разпоредбата 

попадат производители на електрическа енергия от различни възобновяеми източници, 

които са получавали преференциални цени, а към момента получават премии, по 
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дългосрочни договори за период от 20 години за електрическа енергия, произведена от 

слънчева енергия и от биомаса, съответно за период от 12 години за електрическа 

енергия, произведена от вятърна енергия, както и за период от 15 години за 

електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана 

мощност до 10 MW. Размерът на премията на съответния производител от възобновяем 

източник се определя въз основа на преференциалната цена на електрическата енергия, 

действаща към датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект. Размерът на 

определените от КЕВР преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми 

източници варира в широки граници. При производителите на електрическа енергия от 

водноелектрически и вятърни централи преференциалните цени са с най-ниски 

стойности, а най-високи са при производителите от слънчева енергия. Поради това и 

предвид тенденциите при прогнозната пазарна цена на електрическата енергия, от 

началото на 2022 г. на производителите от водноелектрически и вятърни централи се 

определени премии в размер на 0 лв./MWh, като в тази посока не се очакват промени в 

средносрочен период. При тези производители, още от началото на 2022 г. се 

наблюдават случаи на предсрочно прекратяване на сключени договори за 

компенсиране с премии по чл. 36и от ЗЕ. От друга страна, съвкупният ефект на 

високите пазарни цени на електрическата енергия и задължението за 

допълнителна вноска, най-вероятно ще резултира в действия по прекратяване на 

договорите за компенсиране с премии от страна на широк кръг производители. 

Всички тези производители според разпоредбите на проекта на ЗИД на ЗЕ няма да 

дължат предвидената допълнителна вноска. 

В допълнение към горното, предвид изложените аргументи, при 

производителите на електрическа енергия от слънчева енергия тенденцията е пазарните 

цени, по които продават електрическа енергия, да се понижават чувствително в 

краткосрочен план, поради предстоящото въвеждане в експлоатация на големи такива 

мощности и облекчаването на режима на присъединяване на фотоволтаични централи 

за собствено потребление. Това от своя страна, ще доведе до увеличаване на 

предлагането на такава енергия в часовете, в които се произвежда (пикови часове), 

съответно до намаляване на търсенето на енергия в тези часове, поради собственото 

потребление от такива централи. Като резултат, на производителите на електрическа 

енергия от слънчева енергия ще се дължи компенсация по предложеното изменение на 

чл. 36б, ал. 1, т. 6 от проекта на ЗИД на ЗЕ. Тази допълнителна компенсация е 

изчислена в прогнозен размер от около 51 147 хил. лв. след извършена симулация на 

база постигнатите среднодневни цени на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД 

за последните 3 години. В 22,19% от дните през последните 3 години пиковата цена е 

по-ниска от цената за базов товар, като среднопретегленото отклонение само за 2021 г. 

е -8,2%. При направената симулация са отчетени новите соларни мощности, които ще 

се присъединят към електроенергийната система, като е отчетен и евентуалният натиск 

от новоизградени такива централи в съседни пазарни зони и намалено потребление в 

периодите на пиково производство на слънчева енергия, като процентът на дните с 

обратен дисбаланс се увеличава до 28,17%, а натискът върху почасовите цени с 

допълнителни 8,4%. При горните допускания на база на количествата до размера на 

нетното специфично производство на производителите с договори за премии е 

калкулиран допълнителен разход на ФСЕС от около 51 147 хил. лв. 

При хипотеза, че в проекта на ЗИД на ЗЕ се включи предложената нова редакция 

на чл. 36е, ал. 8 от ЗЕ, нетният ефект от така предложения механизъм се оценява на 

около 443 127 хил. лв., като допълнителните приходи във ФСЕС по чл. 36е ще са в 

размер на 494 274 хил. лв., а разходите по чл. 36б са в размер на 51 147 хил. лв. 

Структурата на приходите и разходите е представена в следващата графика: 
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Видно от горната графика, основната част от приходите, които ФСЕС следва да 

генерира, са от производители от водноелектрически и вятърни централи. По данни на 

ФСЕС само за последните 2 седмици значителна част от тези производители (с обща 

инсталирана мощност над 300 MW) са прекратили действащите си договори за 

компенсиране с премия. Очаква се до края на процедурата по приемане на проекта на 

ЗИД на ЗЕ, почти всички производители, които следва да внасят допълнителни вноски, 

да предприемат действия по предсрочно прекратяване на договорите си предвид 

обстоятелството, че до изтичане на сключените договори остават около 2-3 години, а 

вноските, които ще внесат във ФСЕС само за периода 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г., като 

абсолютна стойност ще надвишат премиите, които евентуално биха получили през 

оставащия срок по договора, дори и пазарната цена да се срине под 100 лв./MWh. 

Във връзка с горните аргументи, така предложеният механизъм няма да 

доведе до допълнителни приходи във ФСЕС, а единствено ще натовари 

разходната му част с около 50 млн. лв. годишно. 

4. Необходимо е също с оглед разграничаване на цените, които регулаторният 

орган утвърждава по ЗЕ и по ЗРВКУ, да се прецизират текстовете на преходните норми 

по § 9 и § 12 от проекта на ЗИД на ЗЕ, както следва: 

„§ 9. Комисията за енергийно и водно регулиране може да приеме решения, с 

които да определи тарифи на цените по Закона за енергетиката, утвърдени до влизане в 

сила на този закон, които да са в зависимост от потреблението. 

§ 12. „Комисията за енергийно и водно регулиране може да приеме решения, с 

които да определи тарифи на цените по Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, утвърдени и/или одобрени до влизане в сила на този закон, 

които да са за потребителски групи и в зависимост от потребяваното количество вода 

за питейно-битови нужди.“. 

Предвид изложените по-горе аргументи, считаме, че е целесъобразно да 

бъде подкрепен проекта на ЗИД на ЗЕ по отношение на разширяването на 

правомощията на регулаторния орган, както и по отношение на въвежданите 

целеви вноски от публични предприятия от сектор „Енергетика“ със 100% 

държавно участие в капитала. Също така считаме, че регламентираното в 

проекта на ЗИД на ЗЕ задължение за допълнителни вноски във Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система“ (ФСЕС) на производителите със сключени 
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договори за компенсиране с премия е  целесъобразно, но не следва да бъде 

подкрепена част от текстовете на проекта, въвеждащи този механизъм. 

 

Изказвания по т.6.:  

Е. Маринова: 

Постъпило е искане от Комисията по енергетика към 47-то Народно събрание по 

отношение на изразяване на становища по два проекта на закони за изменение и 

допълнение. Единият е на Закона за енергетиката, а другият е на Закона за държавните 

резерви и военновременните запаси. Като цяло измененията и допълненията, които се 

предвижда да бъдат направени в ЗЕ се изразяват в три основни насоки. Едната е по 

отношение на разширяване на правомощията на Комисията чрез въвеждане на нови 

правомощия на регулаторния орган, които рефлектират върху дългосрочния сегмент за 

търгуване на електрическа енергия на борсовия пазар. Ново правомощие на регулатора 

се предвижда и по отношение на това той да одобрява и контролира прилагането на 

методика, въз основа на която да се определят таксите, които се събират от борсовите 

оператори при осъществяването на сделки на борсовите пазари. Измененията 

предвиждат и възможност регулаторният орган да одобрява тарифи във всички сектори 

на неговата дейност, в зависимост от потребяваното количество енергия и вода на 

питейно-битови нужди.  

Друго важно изменение е, че на КЕВР ще бъде дадена нормотворческа 

компетентност и по отношение на подзаконовите нормативни актове по прилагане на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Извън нормите, които пряко рефлектират върху дейността на Комисията се 

предвиждат и такива, които касаят бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“. Там се предвижда допълнителна целева вноска, която да бъде определяна по 

предложение на министъра на енергетиката от Министерския съвет. Тя ще касае 

публичните предприятия в сектор „Електроенергетика“ със 100% държавно участие. 

Размерът и сроковете за внасянето на тази вноска ще бъдат също определяни от 

Министерския съвет. В тази част законът съдържа и норма, според която ако останат 

средства в излишък в бюджета на Фонда от тази допълнителна вноска извън целевото 

покриване на програмите за подпомагане, които също ще бъдат приемани от 

Министерския съвет, регулаторният орган да може да ги инкорпорира в ценовите си 

решения, с оглед покриване на разходи на обществения доставчик във връзка със 

задълженията му, свързани с дългосрочните договори и изкупуваната енергия от 

възобновяеми източници, както и за компенсиране на негови разходи, които рефлектират 

върху цената, по която продава електрическа енергия на крайните снабдители.  

Друга група предложения, касаещи също бюджета на Фонда са тези, които се 

отнасят за допълнителната вноска или компенсация по отношение на производителите, 

които имат сключени договори за компенсиране с премия.  

Като цяло това са предложенията на този проект на закон. Работната група ги е 

разгледала, анализирала и смята, че са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени 

предложенията, които касаят разширяването на правомощията на КЕВР, както и 

въвеждането на целевите вноски от публичните предприятия. Също така, смятаме, че е 

целесъобразно и групата предложения, които въвеждат задължения за допълнителни 

вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от производителите със 

сключени договори за компенсиране с премия, т.е. като цяло предвижданият механизъм 

е целесъобразен, но проектът на закон съдържа норми, които като цяло няма да доведат 

до очаквания и целения ефект на този механизъм. Всъщност фокусът на нашите анализи 

и изследвания е в разпоредбата на чл. 36е, ал.8, според която тези допълнителни вноски 

ще се отнасят за производителите с действащи към момента на влизане в сила на закона 

договори за компенсиране с премии. Нашето предложение е тази допълнителна вноска 

да се отнася за производителите, които към датата 31.12.2021 г. имат договори за 



 

34 
 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

премии, които не са прекратени.  

Имаме и предложение, то е редакционно, по отношение на текстовете от 

преходните разпоредби към двата закона – Закона за енергетиката и Закона за 

регулиране на ВиК услугите.  

Накрая бихме искали да кажем, че предвид малкия срок за изготвяне на 

становището не сме успели в детайли и по смисъл да оценим предложенията за 

изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. 

Към проекта на становище, който сме представили за разглеждане, предлагаме на стр. 1, 

трети абзац да се допълни третият параграф със смислова редакция, която да свързва 

текста на параграфа с процеса, който се наблюдава по масово прекратяване на 

сключените договори за компенсиране с премия, както и един допълнителен, най-

последен параграф, който смислово да отразява факта, че поради недостатъчното време 

Комисията не изразява становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за 

държавните резерви и военновременните запаси. 

 

А. Йорданов: 

Благодаря Ви, г-жо Маринова! Колеги, подлагам на обсъждане както проекта на 

становище, респективно и писмото, което отразява изцяло становището. Ако няма 

желание за изказване, то тогава аз ще се възползвам от правото си. Ще обявя защо не 

подкрепям проекта на становище и съответно ще гласувам „против“. Нарочно излагам 

мотивите си в заседанието, за да може мотивната част да остане в протокола.  

На първо място, започваме с разпоредбата, която касае въвеждането на условно 

наречените договори за разлики. Тук само ще спомена, че както договорите за премии 

като концепция, така и договорите за разлики уреждат едни взаимоотношения с 

производители на електрическа енергия, но ги уреждат по повод на т. нар. предоставяне 

на държавна помощ. И именно в това е целта – с публични средства определени 

технологии и производители да бъдат подпомагани. Доколкото в предходния период, 

при въвеждането на договорите на премии поне общият размер на държавната помощ е 

нотифицирано, съответно най-вероятно това изменение в закона, ако се изменя и общият 

размер на държавната помощ, също следва да бъде нотифицирано пред Европейската 

комисия, защото тогава тя би се оказала нерегламентирана. Има и други две 

разновидности на държавната помощ, която не е позволена. Втората е несъразмерна и 

недопустима.  

В този смисъл, според мен, при въвеждането на договор за разлики към него 

следва да се пристъпи в момента, в който бъде установено моментното състояние по 

изпълнението на договорите за премии. Тук получихме информация за производители, 

които се отказват от договорите си за премии с хипотезата, че ще преминат на договори 

за разлики и това е съвсем логично поведение от страна на производителите, още повече 

тези, които са в края на периода, който е постановен за договорите за разлики. В самия 

законопроект аз не виждам нещо, което да препятства отказал се такъв производител, 

съответно впоследствие при промяна на пазарната цена да поиска сключване на договор 

за разлика, т.е. ако сега се е възползвал от определяне на преференциални цени и премии, 

той естествено ще се откаже, защото при договора за разлика вече ще трябва да 

възстановява средства във Фонда за енергийна сигурност, но ако условията на пазара 

отново се обърнат, аз не виждам нещо в закона да препятства той да поиска сключването 

на договор за разлика и съответно да се прибави към разходната част на Фонда отново. 

Това е първото ми съображение.  

Второто ми съображение е, че всичките ВЕИ производители са с различни 

срокове на договорите. Говоря по групи като типове производители. За едни от тях 

договорите изтичат, т.е. предполага се, че те са близко до това да са си възстановили 

инвестиционните разходи плюс някаква норма на възвръщаемост, определена с договора 

за разлика, всъщност въз основа на която са получавали държавна помощ. Повече от 
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естествено е те да не искат да внасят във Фонда, защото те вече са изпълнили целта на 

договора за разлика. Но има и такива производители, при които договорът за премия 

(настоящият) ще изтече след 15 години и трансформирането му в договор за разлика е 

по-скоро с очакването за допълнителна държавна помощ, т.е. тук се товари разходната 

част. Има и различни рискове, които виждам, че са коментирани в становището. Те са 

свързани с изменението на пазарните цени в отделните часове на сегментите Intraday и 

Day-ahead. Да, те също са такива и отново задълбочават проблемите с разходната част на 

Фонда, съответно: ако нормалната бизнес логика е такава, производителите ще реагират 

така и ще прекратят договорите си за премии, за да не се трансформират в договори за 

разлики и целта на законовото изменение няма да бъде постигната въобще, нито ще бъде 

установен точният размер на предоставената държавна помощ, нито ще бъде ясно дали 

тя е съразмерна. Не знам как ще бъде нотифицирана като размер, защото при тези 

променливи обстоятелства, които предвиждаме… Тук е момента да Ви кажа, че едно 

събитие, което ще настъпи с 90% сигурност, т.е. тези, които ще следва да възстановяват 

към Фонда разликата от преференциалната цена до постигната пазарна цена ще го нравят 

със или без изменение в закона. Те и сега са в това състояние.  

Преминаваме към другия елемент от становището, който засяга въвеждането на т. 

нар. блок тарифи, въпреки че по смисъла на предложението това е въвеждане не точно на 

блок тарифа, а по-скоро възможността за въвеждане на социална тарифа. Там също 

виждам множество рискове. Не оспорвам целесъобразността, която вносителите на 

предложението виждат в съответното изменение на закона. Това е тяхно право, с оглед и 

на енергийната политика, с оглед и на законодателната политика. Аз го коментирам 

единствено от регулаторна гледна точка, тъй като в момента съм в качеството ми на член 

на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ще кажа, че там съществуват други 

рискове, които обаче не са посочени в становището. Тъй като, колеги, е свързано с 

предишната тема, топлофикационните дружества ще останат част от тях, в зависимост от 

постигнатата пазарна цена, ще останат като реципиенти на средства по договора за 

разлика и то в немалък размер. Ще Ви дам конкретен пример: „Топлофикация София“ 

ЕАД, която към момента е с утвърдена преференциална цена от 1200 лв. и смея да 

твърдя, че никой ВЕИ производител няма такава утвърдена цена. Предвид насоките на 

Европейската комисия за държавните помощи и съответно принципите, при които те се 

определят за допустими или недопустими, за мен е тотална катастрофа да сравняваме 

технология от преди 30 години със съвременен ВЕИ производител и да дотираме 

технологията от преди 30 години, което въобще не отговаря на философията на… Да не 

говорим, че при наличието на регулиран пазар ние вече сме я дотирали.  

Блок тарифите, що се отнасят до топлинната енергия и природния газ, 

независимо, че законът ги класифицира като услуги от обществен интерес те нямат такъв 

характер, тъй като предлагането, т.е. достъпът до тези услуги е ограничен и локално, и 

най-вече териториално. Не бих се съгласил, че законовата дефиниция е съвсем прецизна 

в тази си редакция по отношение на действителното естество на тези услуги.  И тук 

прилагането на социална тарифа по отношение на топлината енергия и природния газ би 

било двойно дотиране на определени групи битови потребители: веднъж през социална 

тарифа за електроенергията и втори път, което ще постави потребителите в 

неравностойно положение, защото в определени региони, а те са всъщност по-голямата 

част от страната, нуждаещите се от топлина нямат достъп до централно 

топлоснабдяване, в това число и до природен газ. Доколкото си спомням, по последни 

статистики газифицираните домакинства бяха малко повече от 3,5% от домакинствата в 

страната.  

В този смисъл при прилагането на социална тарифа във ВиК сектора, колеги, там 

нямам възражение, нито имам експертиза да оспорвам мотивите. Доколкото водата е 

жизнено необходима за съществуването на човека. Там може би е по-целесъобразно. По 

отношение на електрическата енергия за покриване на елементарни битови нужди от 
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светлина, съответно ако някъде е необходимо да се поддържа животоподдържаща 

техника на електроенергия и т.н., там също бих оправдал. В този контекст обаче бих 

обвързал съществуването на такава социална тарифа с насоките, които даде 

Европейската комисия във връзка с компенсирането поради високите цени на 

електрическата енергия. В нашия случай това изглежда, че по така заложения 

законопроект ще стане през цените, което според мен е нарушение на принципа. Тогава 

би следвало допълнителните приходи от държавните дружества, насочени към Фонда 

съгласно насоките на Европейската комисия да се разпределят или само за битовите 

потребители на регулирания пазар, или съответно в пропорцията 60 към 40, или колкото 

е битови към индустриални потребители, т.е. въведената социална тарифа следва да се 

финансира от същия приходоизточник от Фонда, а не през съответно увеличаване на 

цените в друга тарифна зона за същата група потребители, тъй като това тотално ще 

наруши насоките на Европейската комисия компенсациите да се прилагат или само за 

битови потребители, или за всички.  

Имам и още малко съображения. Те са не толкова съществени и затова ще се 

въздържа да ги коментирам, но тъй като така или иначе гласуваме становището анблок и 

проектът на становище е положителен по отношение на законопроекта, в този случай аз 

ще бъда принуден с мотивите, които изложих да гласувам „против“. Само ще добавя още 

един съществен мотив. За мен наистина е неизследвано, аз нямам необходимата 

увереност по отношение на настоящия етап на изпълнение на договорите за премии, 

както е положението по държавната помощ: достигнат ли е общо нотифицираният 

размер, предоставена ли е на някого несъразмерна държавна помощ. Това би следвало да 

се компенсира през въвеждането на договори за разлика, но ние към този момент такъв 

анализ нямаме.  

С това приключвам изказването си. Още веднъж ще подканя колегите, ако някой 

иска също да изрази становище по проекта на становище и писмо.  

 

С. Тодоров: 

Г-н Йорданов, Вие изразихте две съображения по отношение на четирите 

предложения на законопроекта. Доколкото виждам, по отношение на договорите за 

разлика мнението Ви съвпада донякъде с това на работната група, че е по-скоро 

неудачно. По блок тарифите изразихте съображения, които касаят това дали и как, и 

доколко има смисъл да бъдат въвеждани блок тарифи. По същество законопроектът 

предвижда да се даде правомощие на Комисията, а не да се въвеждат блок тарифи. В 

този смисъл предложеният законопроект създава такава възможност и урежда по-скоро 

орган, който има право да прави това, след съответните анализи или консултации, както 

възприеме за добре. Срещу това ли имате против, или по принцип не искате Комисията 

да се занимава с това? Конкретната разпоредба дава възможност на Комисията, че 

Комисията може да въвежда такива. Има още два текста. Единият е за разходите на 

Фонда, които се попълват от свръх печалбите на държавните дружества, да отиват във 

фонда за компенсиране на небитовите потребители. Другото беше дългосрочните 

договори. Петото беше Комисията да определя тарифите, които се взимат от „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД. По тях искате ли да вземете отношение, тъй като и по 

тях имаме положително становище на работната група? 

 

А. Йорданов: 

По последната тема не искам да вземам отношение, тъй като я считам за отдавна 

необходима промяна в закона. Имам предвид тарифите на организираните борсови 

пазари. Говоря за техническите тарифи, които те събират от пазарните участници. По 

другите две теми аз косвено изложих мотиви, като изложих съображенията си, че 

приходите във Фонда, получени от държавните дружества в противоречие с насоките с 

Европейската комисия ще се разпределят само в този смисъл и затова съм и против 
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предложената редакция на закона.  

Малко да прецизирам по отношение на т. нар. блок тарифи. Да, аз разбирам, че 

това е възможност, но сега предложената редакция на закона съдържа възможност 

Комисията да определи такива тарифи и за природния газ и топлинната енергия, което аз 

го считам за сериозен риск. Ако ние като сегашен състав на Комисията можем да приеме 

ангажимент, че няма да се възползваме от това си право, то това не се пренася върху 

някакъв бъдещ състав на Комисията и съответно рискът е много голям неблагоприятни 

последствия от така предложената редакция на закона с някакви съображения да бъдат 

предизвикани.  

 

Д. Кочков: 

Аз чисто за протокола бих искал да кажа, че доколкото разбирам аз предложените 

изменения в чл. 32 на Закона за енергетиката дават възможност на Комисията да 

определи трите тарифи, свързани с енергоносителите, без да задължава това да бъде и за 

трите едновременно. Така, че въпрос на бъдещо решение на Комисията е от коя от тези 

възможности ще се възползва във връзка е регулаторната си дейност. Това е въпрос на 

бъдеща преценка и аз не мисля, че това по някакъв начин, ако бъде направено както 

трябва, ще доведе до неравностойно положение. Това е моето мнение по това 

предложено изменение.  

 

А. Йорданов: 

Изхождам, г-н Кочков, тъй като беше някаква реплика по повод на моите мотиви, 

от следното съображение: ако водата и електрическата енергия са достъпни за всяко едно 

домакинство в България, съответно централното топлоснабдяване и природният газ са 

достъпни за значително по-малка част от домакинствата. Плащането на преференциални 

цени, примерно за високоефективно комбинирано производство, което е силно 

замърсяващо, визирам „Топлофикация София“ ЕАД, само, за да се поддържат по-ниски 

цени на топлинната енергия за гражданите, които така или иначе потребяват една 

луксозна услуга, луксозна, защото тя не е достъпна за всички, поставя в крайно 

неблагоприятно положение онези, които се отопляват на дърва, пелети, въглища и 

всякакви други източници на топлина, в това число и на електрическа енергия, предвид 

това, че те така или иначе веднъж вече са дотирани през регулираните цени и втори 

път… Това ми бяха съображенията, просто си обяснявам мотива, г-н Кочков. Благодаря 

Ви за репликата.  

Колеги, някой друг има ли да изрази още някакво становище по предложението на 

работната група? Г-н Кочков, само забравих да отбележа, че по отношение на социални 

цени за водата по-скоро нямам възражения, но ние гласуваме анблок становището, така 

че аз по-скоро продължавам да съм на мнение, че следва да гласувам „против“ с 

аргументите си, които натежават над останалите.  

Колеги, ако няма желаещи за изразяване на становища, подлагам на гласуване 

предложеното от работната група, а именно проект на становище и проект на писмо до 

парламентарната комисията по енергетика. Аз гласувам „против“, останалите четири 

членове на пълния състав на Комисията за енергийно и водно регулиране гласуват „за“. 

При наличието на съответния кворум и мнозинство, проектът на становище и проектът 

на писмо, предложени от работната група са приети.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 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: 
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1.Приема доклад  с вх. № E-ДК-1549/07.06.2022г. относно проекти на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. 

2. Приема проект на писмо до председателя на Комисията по енергетика към 47-

то Народно събрание с мотивите, изложени в доклада по т. 1. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Станислав Тодоров и 

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

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с четири гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Благой 

Голубарев, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас 

(Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката и два гласа 

(Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К 

сектора.  

Александър Йорданов гласува „против“. 

 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление 

на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите 

за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-

2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила 

за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“. 

 

Със заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. „Севлиевогаз-2000“ АД е внесло 

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

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

мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“; проект на „Общи условия на договорите за пренос 

на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ (проекти 

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

(проекти на Правила). Със Заповед № З-Е-235 от 19.11.2019 г., изменена със Заповед № 

З-Е-99 от 11.05.2021 г., изменена със Заповед № 16 от 21.01.2022 г. на председателя на 

Комисията е назначена работна група за разглеждане на представените проекти на ОУ и 

проект на Правила.  

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

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

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 публично известните ОУ се 

изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на газоразпределителната 

мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите 

условия следва задължителното да включват: данни за енергийното предприятие, 

включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне; 

средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими 

цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за временно 

преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; условията за 

едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и 

възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 
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потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3; условията за 

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

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за осигуряване на достъп 

до средствата за търговското измерване; отговорността на енергийното предприятие 

при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с природен газ; 

прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и 

процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени 

вреди; съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, 

които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия 

данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако 

такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или 

влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни 

превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди 

внасянето им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния 

клиент при искане за достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес 

и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация; предоставяне 

на информация; съхраняване за определен срок на данните, необходими за 

разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед 
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привеждането им в съответствие с изискванията на закона и за осигуряване на 

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община 

Севлиево; 

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ за територията на община 

Севлиево; 

- проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-

2000“ АД“ за територията на община Севлиево, приложение към Общите условия на 

договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“; 

- проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-

2000“ АД“ за територията на община Севлиево, приложение към Общите условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

„Севлиевогаз-2000“ АД“; 

- Контролен списък, представен със заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. 

от „Севлиевогаз-2000“ АД; 

- Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.11.2019 г.; 

- Извадки с публикации в пресата на съобщение за изготвените проекти на Общи 

условия и датата на публичното им обсъждане; 

- Протокол от 03.09.2019 г. от неприсъствено решение на Съвета на директорите 

на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проекти на Общи условия; 

- Предложение/становище от 21.10.2019 г. от ръководството на „Севлиевогаз-

2000“ АД за добавяне на нов член към двата текста на Общи условия, с мотиви към 

него; 

- Документи за внесени държавни такси. 

В резултат от извършения преглед на представените от „Севлиевогаз-2000“ АД 

със заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. проекти на ОУ и на Правила е 

изготвен доклад с вх. № Е-Дк-57 от 24.01.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по 

т. 8 от Протокол № 25 от 27.01.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 

В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 01.02.2022 г. е проведено открито заседание 

за разглеждане на подаденото от „Севлиевогаз-2000“ АД заявление с вх. № Е-15-26-19 

от 14.11.2019 г., в което са участвали представители на дружеството. Същите са 

изложили устно своите коментари по констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-57 от 

24.01.2022 г., отразени по Протокол № 25 от 27.01.2022 г. След проведеното открито 

заседание с писмо вх. № Е-15-26-6 от 14.02.2022 г. „Севлиевогаз-2000“ АД е 

представило писменото си становище относно дадените с доклад с вх. № Е-Дк-57 от 

24.01.2022 г. указания за редакция на представените със заявление с вх. № Е-15-26-19 

от 14.11.2019 г. проекти на ОУ и на Правила. След анализ на представените от 

„Севлиевогаз-2000“ АД коригирани проекти на ОУ и Правила е изготвен доклад с вх. 
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№ Е-Дк-188 от 08.03.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 

70 от 16.03.2022 г. С Решение № ОУ-1 от 16.03.2022 г. Комисията е дала задължителни 

указания на дружеството да коригира представените със заявление с вх. № Е-15-26-19 

от 14.11.2019 г. проекти на ОУ и Правила за територията на община Севлиево и да ги 

представи в Комисията в 14-дневен срок. 

С писмо с вх. № Е-15-26-9 от 08.04.2022 г. „Севлиевогаз-2000“ АД е представило 

в Комисията коригирани проекти на ОУ и Правила в съответствие с Решение № ОУ-1 

от 16.03.2022 г. на КЕВР. 

 

І. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ 

АД“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 08.04.2022 г. , се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-26-19 

от 14.11.2019 г. проект  на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ 

по газоразпределителната мрежа на „Севлиевотаз-2000“ АД“, съгласно дадените на 

„Севлиевогаз-2000“ АД задължителни указания в Решение № ОУ–1 от 16.03.2022 г. на 

КЕВР. 

 

ІІ. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ 

АД“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 08.04.2022 г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-26-19 

от 14.11.2019 г. проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, съгласно дадените на 

„Севлиевогаз-2000“ АД задължителни указания в Решение № ОУ–1 от 16.03.2022 г. на 

КЕВР. 

 

ІІІ. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“ (като приложение към 

Общи условия на договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД), представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 

08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със 

заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, съгласно дадените на 

„Севлиевогаз-2000“ АД задължителни указания в Решение № ОУ–1 от 16.03.2022 г. на 

КЕВР.  

 

ІV. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“ (като приложение към 

Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната 

мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД), представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 

08.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на представения със 

заявление с вх. № Е-15-26-19 от 14.11.2019 г. проект на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“, съгласно дадените на 

„Севлиевогаз-2000“ АД задължителни указания в Решение № ОУ–1 от 16.03.2022 г. на 

КЕВР.  

 

Изказвания по т.7.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Председател, уважаеми 

членове на Комисията. „Севлиевогаз-2000“ АД е представило за одобрение в 
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Комисията проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ, за 

пренос по газоразпределителната мрежа и приложени към тях проекти на „Правила за 

работа с потребителите на природен газ. Дружеството е лицензирано за дейностите 

разпределение и снабдяване с природен газ за територията на община Севлиево. 

Комисията с решение от 16.03.2022 г. е дала задължителни указания по представените 

от дружеството проекти, като дружеството впоследствие е представило коригирани 

проектите на Общи условия и Правила, като изцяло се е съобразило и отразило 

указанията на Комисията. Процедурата предвижда проектите да се изпратят до КЗП за 

становище за наличието на неравноправни клаузи. Имено това предлагаме в 

диспозитива на доклада. Предлагаме следното към Комисията: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Севлиевогаз-2000“ АД с писмо от 08.04.2022 г. 

проекти на Общи условия на договорите за доставка и за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на дружеството и проекти на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ“ в КЗП за становище за наличие на неравноправни 

клаузи. 

Това е по представянето на настоящия доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, при положение че заявителят изцяло се е 

съобразил с препоръките на Комисията, няма да подлагам на обсъждане проекта на 

решение, т.е. предложението от страна на работната група. Съответно директно ще го 

подложа на гласуване. Не виждам против. С абсолютно мнозинство Комисията приема 

предложението на работната група. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на 

„Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“.; 

2. Да се изпратят представените от „Севлиевогаз-2000“ АД с писмо с вх. № Е-15-

26-9 от 08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

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

газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“ в Комисията за защита на потребителите за становище 

за наличието на неравноправни клаузи. 

 

В заседанието по точка седма участват председателят на Комисията Станислав 

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

Кочков, Пенка Трендафилова. 
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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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление 

на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за 

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

обособената територия на община Габрово“, „Общи условия на договорите за 

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

ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и „Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община 

Габрово“. 

 

Със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е 

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

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

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“ (проекти на ОУ) и проект на Правила за работа с потребителите на 

„Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово (проект на 

Правила). Със Заповед № З-Е-123 от 25.07.2017 г., изменена със Заповед № З-Е-19 от 

21.01.2022 г. на председателя на Комисията е назначена работна група за разглеждане 

на представените проекти на ОУ и проект на Правила.  

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

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

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

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

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

Наредбата № 3 общите условия следва задължителното да включват: данни за 

енергийното предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда 

за тяхното предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална 

информация за всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, 

условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на 

договора; условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на 

енергийни услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; 

условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на 

изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено 

фактуриране; правата на потребители на енергийни услуги, включително информация 

относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби; други условия 

съгласно предвиденото в ЗЕ; правата и задълженията на енергийното предприятие и на 

потребителите на енергийни услуги; условия за качеството на снабдяването; 

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

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

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

осигуряване на достъп до средствата за търговското измерване; отговорността на 

енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено 

снабдяване с природен газ; прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на 

претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо платена сума и за 
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обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от енергийните 

предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната консумация и 

съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на 

природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и 

разбивка на цената по компоненти, ако такива са утвърдени; предварително 

уведомяване за прекъсване, ограничаване или влошено качество на услугите при 

извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в 

експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на 

планиране, както и за сроковете на прекъсването, ограничаването или влошаването на 

качеството на услугата; уведомяване на крайните клиенти за изменения на общите 

условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в 

комисията; предварително уведомяване на крайния клиент при искане за достъп до 

негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при 

повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на информация; съхраняване 

за определен срок на данните, необходими за разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в § 1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 
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- проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен 

снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“; 

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

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“; 

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

обособената територия на община Габрово“; 

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

- Контролен списък (изготвен съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 127, 

ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от НЛДЕ);  

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

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

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

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

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

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

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

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

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

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

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и  

- доказателства, че проектите са обявени съгласно изискванията на НЛДЕ (на 

22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-часа за насрочено публично 

обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана обява на интернет страницата 

на дружеството).  

- документи за внесени държавни такси. 

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

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

доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., който е приет от КЕВР с решение по т. 5 от 

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

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

за разглеждане на подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-35-6 

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

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

констатациите в доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г., отразени по Протокол № 56 от 

24.02.2022 г. След проведеното открито заседание с писмо вх. № Е-15-35-8 от 

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

дадените с доклад с вх. № Е-Дк-90 от 03.02.2022 г. указания за редакция на 

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

Правила. След анализ на представените от дружеството коригирани проекти на ОУ и 

Правила е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-260 от 25.03.2022 г., който е приет от КЕВР с 

решение по т. 4 от Протокол № 80 от 30.03.2022 г. С Решение № ОУ-9 от 30.03.2022 г. 

Комисията е дала задължителни указания на „Ситигаз България“ ЕАД да коригира 

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

Правила за обособената територия на община Габрово и да ги представи в Комисията в 

14-дневен срок. 

С писмо с вх. № Е-15-35-12#3 от 12.04.2022 г., допълнено с писмо с вх. № Е-15-35-

12 от 20.04.2022 г. дружеството е представило в Комисията коригирани проекти на ОУ 

и Правила в съответствие с Решение № ОУ-9 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

І. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за 
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обособената територия на община Габрово“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-

15-35-12 от 20.04.2022 г. , се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018  г. проект „Общи условия 

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

ЕАД за обособената територия на община Габрово“, съгласно дадените на „Ситигаз 

България“ ЕАД задължителни указания в Решение № ОУ-9 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

ІІ. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

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

обособената територия на община Габрово“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-

15-35-12#3 от 12.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 18.04.2018 г. проект „Общи условия на 

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

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“, съгласно дадените на 

„Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания в Решение № ОУ-9 от 30.03.2022 г. на 

КЕВР. 

 

ІІІ. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община 

Габрово“ (като приложение към Общи условия на договорите на „Ситигаз България“ 

ЕАД), представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-12#3 от 12.04.2022  г., се установи, че 

дружеството е коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-35-6 

от 18.04.2018 г. проект „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД 

за обособената територия на община Габрово“, съгласно дадените на „Ситигаз 

България“ ЕАД задължителни указания в Решение № ОУ-9 от 30.03.2022 г. на КЕВР.  

 

Изказвания по т.8.: 

Александър Йорданов:  
Тук отново сме в казуса дружеството да е с повече от една лицензионна 

територия, тъй че съответно следващите два доклада ще са със същия предмет. 

Заповядайте, г-н Димитров 

 

М. Димитров: 

Благодаря. „Ситигаз България“ ЕАД е представило за одобрение в Комисията 

проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ и за пренос по 

газоразпределителната мрежа на дружеството за лицензираната територия на община 

Габрово, както и проекти на Правила за работа с потребителите. На дружеството са 

дадени от Комисията с решение от 30.03.2022 г. задължителни указания да коригира  

представените проекти на Общи условия и на Правила. 

Впоследствие дружеството ги представи в Комисията с писмо коригирани, като 

изцяло се е съобразило със задължителните указанията на Комисията. Както вече 

отбелязах в заседанието, процедурата предвижда изпращане на проектите в КЗП. 

Имено това предлагаме в този доклад. Предлагаме следното към Комисията: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писмо от 12.04.2022 г. 

и от 20.04.2022 г. проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ 

от краен снабдител, проект за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа 

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

ЕАД“ за обособената територия на община Габрово в КЗП за становище за наличие на 
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неравноправни клаузи. 

Това е по представянето на настоящия доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, предвид етапа на процедурата, отново не 

очаквам да има обсъждане по предложението на работната група. Очевидно няма 

заявки за изказване. Подлагам на гласуване предложението на работната група. Няма 

„против“. С пълно единодушие Комисията приема предложението на работната група. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

на община Габрово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

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

обособената територия на община Габрово“; 

2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#3 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“, на „Общи условия на 

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

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и проекти на „Правила 

за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието 

на неравноправни клаузи. 

 

В заседанието по точка осма 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление 

на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за 

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

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел 

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

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

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел 

баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и „Правила за работа с потребителите на 
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„Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила.  

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

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

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 публично известните ОУ се 

изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на газоразпределителната 

мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите 

условия следва задължителното да включват: данни за енергийното предприятие, 

включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне; 

средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими 

цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за временно 

преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; условията за 

едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и 

възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3; условията за 

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

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за осигуряване на достъп 

до средствата за търговското измерване; отговорността на енергийното предприятие 

при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с природен газ; 

прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и 

процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени 

вреди; съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, 

които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия 

данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако 

такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или 

влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни 

превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 
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ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди 

внасянето им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния 

клиент при искане за достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес 

и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация; предоставяне 

на информация; съхраняване за определен срок на данните, необходими за 

разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

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

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

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

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

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия 

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

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

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

Гурково, Твърдица и Брацигово“; 

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

- Контролен списък (изготвен съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 

127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от НЛДЕ);  

- Протокол от заседание на съвета на директорите на „Ситигаз 

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

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

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

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

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

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

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

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

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

с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и  

- доказателства, че проектите са обявени съгласно изискванията на НЛДЕ (на 

22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-часа за насрочено публично 

обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана обява на интернет страницата 

на дружеството).  

- документи за внесени държавни такси. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила. След анализ на представените от дружеството коригирани проекти на ОУ и 

Правила е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-258 от 25.03.2022 г., който е приет от КЕВР с 

решение по т. 2 от Протокол № 80 от 30.03.2022 г. С Решение № ОУ-7 от 30.03.2022 г. 

Комисията е дала задължителни указания на „Ситигаз България“ ЕАД да коригира 

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

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

Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и да ги представи в Комисията в 14-

дневен срок. 

С писмо с вх. № Е-15-35-12#1 от 12.04.2022 г., допълнено с писмо с вх. № Е-15-35-

12 от 20.04.2022 г. дружеството е представило в Комисията коригирани проекти на ОУ 

и Правила в съответствие с Решение № ОУ-7 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

І. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

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

обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел 

баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-

12 от 20.04.2022 г. , се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 
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представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018  г. проект „Общи условия 

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

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

баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, съгласно дадените на „Ситигаз България“ ЕАД 

задължителни указания в Решение № ОУ-7 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

ІІ. След анализ на коригирания проект на „Общи условия на договорите за 

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

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

Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, представен в КЕВР с писмо с вх. № 

Е-15-35-12#1 от 12.04.2022 г., се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект „Общи условия на 

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

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

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, съгласно дадените на 

„Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания в Решение № ОУ-7 от 30.03.2022 г. на 

КЕВР. 

 

ІІІ. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

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

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

Брацигово“ (като приложение към Общите условия на договорите на „Ситигаз 

България“ ЕАД), представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-12#1 от 12.04.2022  г., се 

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

№ Е-15-35-5 от 18.04.2018 г. проект „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз 

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

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, съгласно дадените на 

„Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания в Решение № ОУ-7 от 30.03.2022 г. на 

КЕВР.  

 

Изказвания по т.9.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Аналогичен на предишния доклад, отново за „Ситигаз България“ ЕАД, 

този път за другата му лицензирана територия - Тракия с включени общини Кърджали, 

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. Отново ще си позволя да 

предложа на Комисията да Ви представя диспозитива в настоящия доклад, тъй като е 

аналогичен на предходния. Ако разрешите? 

 

Александър Йорданов:  
Да, заповядайте. 

 

М. Димитров: 

Предлагаме в настоящия доклад следното към Комисията: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма от 12.04.2022 г. 

и от 20.04.2022 г. проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ, 

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на дружеството и проект на 

„Правила за работа с потребителите за обособената територия Тракия с включени 

общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово в КЗП за 
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становище за наличие на неравноправни клаузи. 

Това е по този доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, подлагам на гласуване предложението на 

работната група. Не виждам против. С пълно мнозинство Комисията приема 

предложението на работната група. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

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

Брацигово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия 

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

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

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

Гурково, Твърдица и Брацигово“; 

2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#1 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

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

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

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

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

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и проекти на „Правила за 

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

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

в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни 

клаузи. 

 

В заседанието по точка девета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

По т.10. Комисията разгледа доклад преписка, образувана по заявление на 

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

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

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

община Главиница и община „Ситово“, „Общи условия на договорите за пренос 
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на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за 

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

Дулово, община Главница и община Ситово“ и „Правила за работа с 

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

община Алфатар, община Тутракан, община Дулово, община Главница и община 

Ситово“. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

предвидени в ЗЕ. 

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 публично известните ОУ се 

изготвят и прилагат от крайния снабдител и от оператора на газоразпределителната 

мрежа. Според разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите 

условия следва задължителното да включват: данни за енергийното предприятие, 

включително адрес; предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне; 

средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими 

цени на предлаганите услуги; срок на договора, условията за временно 

преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора; условията за 

едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги и 

възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и реда за 

прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на 

договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3; условията за 

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

отчитане, разпределение и заплащане на природния газ; реда за осигуряване на достъп 

до средствата за търговското измерване; отговорността на енергийното предприятие 

при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване с природен газ; 

прозрачни и достъпни процедури за разглеждане на претенции на клиенти, както и 

процедури за връщане на недължимо платена сума и за обезщетяване за претърпени 

вреди; съдържанието на издаваните от енергийните предприятия фактури или сметки, 

които отразяват действителната консумация и съдържат конкретни данни за номера на 

измервателния уред, консумацията на природен газ за отчетния период, дължимия 

данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, ако 

такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или 
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влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни 

превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди 

внасянето им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния 

клиент при искане за достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес 

и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация; предоставяне 

на информация; съхраняване за определен срок на данните, необходими за 

разплащанията.  

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проектът на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

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

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 

128, ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода 

на публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; 

становище на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на 

публичното обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на 

енергийното предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, регламентираната в §1, т. 41б от Допълнителните разпоредби на ЗЕ легалната 

дефиниция на понятието „потребител на енергийни услуги“, съгласно която такъв е и 

ползвателят на газоразпределителната мрежа за снабдяването му с природен газ. 

Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата за работа с потребители уреждат реда и сроковете 

за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

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

доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

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

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

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

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

равнопоставеност.  

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

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

Според посочената разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган 

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

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

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

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

неравноправни клаузи. 

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

заявление за одобряване на ОУ са приложени следните документи: 

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

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

Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главиница“; 
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- проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

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

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

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

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

и община Главница“; 

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

- Контролен списък (изготвен съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 127, 

ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от НЛДЕ);  

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

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

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

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

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

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД;  

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

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

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

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

потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД и  

- доказателства, че проектите са обявени съгласно изискванията на НЛДЕ (на 

22.01.2018 г. е публикувана обява във вестник 24-часа за насрочено публично 

обсъждане на 19.02.2018 г. на проектите и публикувана обява на интернет страницата 

на дружеството).  

- документи за внесени държавни такси. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила. След анализ на представените от дружеството коригирани проекти на ОУ и 

Правила е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-259 от 25.03.2022 г., който е приет от КЕВР с 

решение по т. 3 от Протокол № 80 от 30.03.2022 г. С Решение № ОУ-8 от 30.03.2022 г. 

Комисията е дала задължителни указания на „Ситигаз България“ ЕАД да коригира 

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

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

община Дулово и община Главница и да ги представи в Комисията в 14-дневен срок. 

С писмо с вх. № Е-15-35-12#2 от 12.04.2022 г., допълнено с писмо с вх. № Е-15-35-

12 от 20.04.2022 г. дружеството е представило в Комисията коригирани проекти на ОУ 

и Правила в съответствие с Решение № ОУ-8 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

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

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

територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община 
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Дулово, община Главница и община Ситово“, представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-

15-35-12 от 20.04.2022 г. , се установи, че дружеството е коригирало текстовете на 

представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018  г. проект „Общи условия 

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

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

Дулово и община Главница“, съгласно дадените на „Ситигаз България“ ЕАД 

задължителни указания в Решение № ОУ-8 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

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

за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз 

България“ за територията на община Силистра, община Алфатар, община 

Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово“, представен в 

КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-12#2 от 12.04.2022 г., се установи, че дружеството е 

коригирало текстовете на представения със заявление с вх. № Е-15-35-7 от 18.04.2018 г. 

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

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

Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главница“, 

съгласно дадените на „Ситигаз България“ ЕАД задължителни указания в Решение № 

ОУ-8 от 30.03.2022 г. на КЕВР. 

 

III. След анализ на коригирания проект на „Правила за работа с 

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

община Алфатар, община Тутракан, община Дулово, община Главница и община 

Ситово“ (като приложение към Общи условия на договорите на „Ситигаз България“ 

ЕАД), представен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-35-12#2 от 12.04.2022  г., се установи, че 

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

от 18.04.2018 г. проект „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД 

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

Дулово и община Главница“, съгласно дадените на „Ситигаз България“ ЕАД 

задължителни указания в Решение № ОУ-8 от 30.03.2022 г. на КЕВР.  

 

Изказвания по т.10.: 

М. Димитров: 

Благодаря. Отново „Ситигаз България“ ЕАД, аналогичен на предишния доклад, 

този път за лицензирана територия на дружеството за община Силистра, община 

Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главница. Отново ще предложа 

на Комисията да представя това, което предлагаме в доклад, ако разрешите, тъй като е 

аналогичен на предходния.  

 

Александър Йорданов:  
Да, заповядайте. 

 

М. Димитров: 

Предлагаме към Комисията следното в доклада: 

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

от ЗЕ, чл. 148, ал. 2 от ЗЗП и чл. 129, ал. 2 от НЛДЕ, предлагаме КЕВР да обсъди и 

вземе следните решение:  

1. Да се приеме настоящия доклад. 

2. Да изпрати представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма от 12.04.2022 г. 

и от 20.04.2022 г. проекти на Общи условия на договорите за доставка на природен газ 

от краен снабдител, за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

дружеството и проект на Правила за работа с потребителите, приложение към Общите 
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условия, за територия на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, 

община Дулово, община Главница  община Ситово в КЗП за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

Това е по този доклад. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви, г-н Димитров. Колеги, подлагам на гласуване предложението от 

страна на работната група. Не виждам против. С пълно единодушие Комисията приема 

предложението на работната група. 

 

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

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

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

Комисията за енергийно и водно регулиране  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

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

община „Ситово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

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

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

община Ситово“ и „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за 

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

община Главница и община Ситово“; 

2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#2 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

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

Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово“, на „Общи условия на 

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

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

Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово“ и проекти на „Правила 

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

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

община Ситово“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 

В заседанието по точка десета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.11. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-249 от 23.03.2022 г. 

във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо 
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плинарско друщво“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 06.04.2022 г. открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД с 

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

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

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

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-21 от 24.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

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

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 

26.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД е изискано да представи 

допълнителни данни и документи, както следва: декларация за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя, 

на основание чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; бизнес план за периода 2022-2026 г., изготвен 

съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, който съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети 

за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по 

години; прогнозни цени и количества за покупка и продажба на природен газ за 

периода на бизнес плана по години; правила за работа с потребители на енергийни 

услуги съгласно чл. 38в от Закона за енергетиката; данни и доказателства за налични 

депозити по действащи договори с преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, ако има 

такива; данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници. От заявителя е изискано да посочи дали представените от 

него информация и документи, част от административната преписка, съдържат 

търговска тайна и ако съдържат такава – да посочи съответните информация/документи 

или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв начин разкриването на 

информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. С 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 03.02.2022 г. заявителят е представил изисканите данни и 

документи.  

 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад 

с вх. № E-Дк-249 от 23.03.2022 г., приет с решение по Протокол № 87 от 06.04.2022 г., 

т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.04.2022 г. е 

проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал упълномощен 

представител на дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма 

забележки по него. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 04.05.2022 г. от „Първо плинарско 

друщво“ ООД е изискано предоставяне на допълнителна информация с оглед 

изискването на чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани  в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, която заявителят е 

представил с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 11.05.2022 г. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Първо плинарско друщво“ ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 

18.01.2022 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. 
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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 представения документ за актуално състояние от 18.10.2021 г. – 

извадка от Съдебния регистър на гр. Загреб, Република Хърватия, заявителят е 

дружество с ограничена отговорност с личен идентификационен номер 58292277611, 

ЕУИД HRSR.030070559, със седалище и адрес на управление: Република Хърватия, гр. 

Вуковар, Господарска зона № 13. 

„Първо плинарско друщво“ ООД има следния предмет на дейност: проектиране 

на газови мрежи, изграждане на газова мрежа, поддръжка на газова мрежа; 

производство и дистрибуция на топлинна енергия; проектиране, изграждане и 

поддръжка на битови инсталации за газ, санитарна, питейна и техническа вода за 

отопление; покупка и продажба на стоки, с изключение на оръжия и боеприпаси, 

лекарства и отрови; търговско посредничество на вътрешния и външния пазар; 

представителство на чуждестранни компании; организиране на услуги и панаири на 

вътрешния и външния пазар; строителство, проектиране и надзор; транспорт и 

дистрибуция на газообразни горива; монтаж, поддръжка и ремонт на измервателни 

уреди за контрол на газ; доставка на газ за тарифни клиенти; доставка на газ за 

привилегировани клиенти; дистрибуция на газ; туристически услуги в морския 

туризъм; туристически услуги при други форми на туристическо предлагане; други 

туристически услуги; туристически услуги, които включват спортно-развлекателни или 

приключенски дейности; приготвяне на храна и предоставяне на хранителни услуги; 

приготвяне и сервиране на питиета и напитки; предоставяне на услуги за настаняване; 

приготвяне на храна за консумация другаде със или без сервиране (в транспортни 

средства, на събития и т.н.) и доставка на тази храна (кетъринг); производство на 

електрическа и топлинна енергия от алтернативни и възобновяеми източници; 

производство, проектиране, монтаж, ремонт и поддръжка на соларно оборудване и 

устройства и соларни системи; производство на енергия; пренос на енергия; складиране 

на енергия; дистрибуция на енергия; управление на енергийни съоръжения; доставка на 

енергия; търговия с енергия и организация на енергийния пазар; търговия на едро с 

петролни продукти; производство на петролни продукти; транспортиране на нефт по 

нефтопроводи; транспорт на петролни продукти по продуктопроводи; транспорт на 

нефт, петролни деривати и биогорива с пътни превозни средства; транспорт на нефт, 

петролни деривати и биогорива с железопътен транспорт; транспорт на нефт, петролни 

продукти и биогорива по водни пътища; транспорт на нефт, петролни деривати и 

биогорива по продуктопроводи и други видове транспорт; съхранение на нефт и 

петролни деривати; съхранение на втечнен нефтен газ; търговия на едро с втечнен 

нефтен газ; продажба на дребно на втечнен пропан-бутан (ВБП); топлоснабдяване; 

дейност на купувач на топлинна енергия; производство на електроенергия; пренос на 

електроенергия; разпределение на електроенергия; организиране на пазара на 

електроенергия; електроснабдяване; търговия с електроенергия; производство на газ; 

apis://NORM|4076|0||/
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производство на природен газ; транспорт на газ; съхранение на газ; управление на ВБП 

терминал; дистрибуция на газ; организиране на пазара на газ; търговия с газ; транспорт 

за собствени нужди; дейности по обществен транспорт на пътници и товари във 

вътрешния автомобилен транспорт; транспорт за собствени нужди в международния 

автомобилен транспорт; наем на автомобили и други транспортни средства; отдаване 

под наем на машини и съоръжения за строителство и инженерни дейности и предмети 

за лична употреба  и домакински нужди; дейности по управление и поддръжка на 

недвижими имоти; брокерство на недвижими имоти; дейности с недвижими имоти; 

техническо тестване и анализ; електроинсталационни работи; изпълнение на 

инвестиционни дейности в чужбина; инсталиране на промишлени машини и 

съоръжения; опаковъчни дейности; производство и търговия с торове и подобрители на 

почвата; друга обработка на отпадъци; дейности по оползотворяване на отпадъци; 

медиация при управление на отпадъци; транспортни дейности; дейности по събиране 

на отпадъци; търговия с отпадъци; дейности по управление на отпадъците; управление 

на отпадъците; тестване и анализ на отпадъци; производство, търговия и употреба на 

химикали; дейности за мониторинг на качеството на въздуха; мониторинг на емисиите 

на замърсители на въздуха от стационарни източници; дейност по проверка на 

коректността на измервателната система за непрекъснат мониторинг на емисиите на 

замърсители във въздуха от стационарни източници.  

Капиталът на  „Първо плинарско друщво“ ООД е в размер на 15 474 600,00 

(петнадесет милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди и шестстотин) 

хърватски куни. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на „Първо плинарско друщво“ ООД е 

„Енергия Натуралис“ ООД, дружество регистрирано съгласно законодателството на 

Република Хърватия, с едноличен собственик на капитала - Павао Вуйновац. 

 „Първо плинарско друщво“ ООД се управлява от Управителен съвет в състав: 

Павао Вуйновац (председател), Антония Главаш и Ивана Иванчич (членове на 

Управителния съвет). Дружеството се представлява от председателя на Управителния 

съвет (самостоятелно и независимо), или заедно от двама членове на Управителния 

съвет. 

Видно от горното, „Първо плинарско друщво“ ООД e търговец, 

регистриран по законодателството на Република Хърватия, 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, председателят и членовете на 

Управителния съвет 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. Представени са декларации, че дружеството не е в производство по 

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

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

лицензия за същата дейност, както и декларация за истинността на заявените 

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

ал. 3 от НЛДЕ.  

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие 

с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 
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3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ „Първо плинарско друщво“ ООД е поискало да 

му бъде издадена лицензия за срок от 10 години.  

Дружеството обосновава искания срок с оглед развитието и осъществяването на 

дейността му, както и укрепването на неговите позиции на пазара на природен газ в 

България. Заявителят отбелязва, че изпълнението на средносрочните и дългосрочните 

му планове ще има положителен ефект върху развитието на пазара и ще насърчи 

стабилността, ликвидността и сигурността на пазара. Предвид факта, че развитието на 

пазара на природен газ в България е динамично и че не може да се направи 

дългосрочна прогноза на пазарните операции, „Първо плинарско друщво“ ООД счита, 

че предложеният срок е реалистичен, с оглед очакваните дейности на дружеството. 

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. 

„Първо плинарско друщво“ ООД възнамерява да извършва дейността „търговия 

с природен газ“ в офис сграда в гр. Вуковар, Господарска зона Вуковар № 13, 

Хърватия. Дружеството е собственик на сградата и с оглед доказване на собствеността 

е представило извадка от 30.09.2021 от Поземлени книги на Градски съд Вуковар. 

Дружеството е заявило, че в офисите на бизнес сградата има работни места, 

оборудвани с всички необходими материални ресурси, включително офис мебели и 

уреди, както и средства за комуникация, както и с цялото необходимо техническо 

оборудване за търговия с природен газ. Осигурени са преносими компютри от клас 

Lenovo Thinkpad. Техническите параметри на преносимите компютри включват 

процесор Intel Core i5 и минимум 8 GB оперативна памет, които отговарят на 

минималните технически нужди за използването на операционната система и на всички 

други необходими информационни и комуникационни софтуери, използвани за 

търговия c природен газ. Като доказателство за наличие на материални ресурси, в това 

число информационна мрежа и софтуер, „Първо плинарско друщво“ ООД е 

представило Договор за ИТ услуги (…), сключен с (…) за предоставяне на ресурси в 

областта на информационните и комуникационните технологии за срок от една година. 

Съгласно този договор, (…) предоставя на „Първо плинарско друщво“ ООД 

информационни и комуникационни услуги и системи на трети страни, дават под наем 

информационно и комуникационно оборудване, осигурява поддръжка, свързана с 

внедряването, поддържането и използването на бизнес информационни и 

комуникационни системи. 

Дружеството е представило информация относно техническите характеристики 

на ИТ операционната система, която използва: Windows 10 Professional, на компютрите 

са интегрирани Microsoft Office 365 за корпоративни системи (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Teams и други инструменти на Microsoft), антивирусна защита (McAfee), както 

и други необходими инструменти за извършване на търговия с природен газ. В бизнес 

плана на дружеството е посочено, че с цел осигуряване на непрекъсната интернет 

връзка в сградата са монтирани два самостоятелни, отделни, оптични кабела, които 

осигуряват кабелен и безжичен (wi-fi) достъп до телекомуникационни услуги, като (…) 

предоставя електронни комуникационни услуги (оптичен интернет) за нуждите на 
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„Първо плинарско друщво“ ООД, чрез два различни интернет доставчика - основен и 

резервен. За нуждите на ежедневната комуникация и достъп до интернет извън 

сградата, за служителите са на разположение мобилни услуги, уеб услуги (уеб хостинг, 

домейни, сертификати, уебсайтове). 

Горепосоченото техническо оборудване е конфигурирано по подходящ начин за 

осигуряване на достъп до „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, регионална платформа за 

резервиране на капацитет (RBP), информационна платформа за транзакции на 

българската виртуална търговска точка.  

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

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

представил писмо с изх. № ГХБ 521 от 04.10.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в 

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

на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport 

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

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

осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на 

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

обмен на данни между „Първо плинарско друщво“ ООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В 

писмото се допълва, че „Първо плинарско друщво“ ООД има права върху техническата 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като считано от м. януари 2021 г. дружеството има успешен 

достъп до системата за борсова търговия. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско 

друщво“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

Дружеството е представило схема на управленската и организационна 

структура, както и доказателства относно трудово-правната обвързаност на членовете 

на Управителния съвет и на персонала със заявителя (пет броя удостоверения за 

сключени трудови договори от Хърватски институт за пенсионно осигуряване). 

Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на председателя и членовете на Управителния 

съвет, както и на персонала, за извършване на дейността „търговия с природен газ“. 

Видно от представената информация председателят и членовете на 

Управителния съвет имат дългогодишен професионален опит на ръководни позиции в 

енергийния сектор, както и опит в търговията с природен газ в Хърватия и други 

европейски страни. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с 

природен газ в Р България са трима служители, съгласно сключени с тях трудови 

договори – ръководител отдел за управление на портфейли, старши експертен 

сътрудник по управление на портфейли и младши сътрудник в продажбата. От 

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

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

Относно опита за извършване на дейността, дружеството е посочило, че е 

създадено през 2001 г. и извършва дейност в цяла Европа, като се отличава от 

останалите участници на хърватския пазар с балансирано портфолио, както и силни 

местни и международни партньори. Осигурило е капацитет за транспорт и съхранение 

на природен газ в Хърватия и в други държави и внася природен газ през двете 

хърватски междусистемни връзки – Рогатец и Дравазердахели. През 2017 г. е 

подписало договор с ООО „Газпром Експорт“ за покупко-продажба на природен газ за 

срок от десет години. 
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско 

друщво“ ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ 

От годишните финансови отчети на „Първо плинарско друщво“ ООД е видно, че 

за периода 2018 – 2020 г. дружеството отчита печалби, както следва: 111 864 куни за 

2018 г., 198 736 куни за 2019 г. и 226 556 куни за 2020 г. Общите приходи нарастват от 

8 166 139 куни за 2018 г. на 9 789 079 куни през 2020 г. Общите разходи нарастват от 8 

029 364 куни за 2018 г. на 9 514 570 куни за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 1 136 636 куни за 2018 г. 

на 2 624 994 куни за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 243 262 куни за 2018 г. на 

304 710 куни за 2020 г. Текущите активи нарастват от 893 374 хил. куни за 2018 г. на 2 

320 284 куни за 2020 г.  

Вписаният капитал е в размер на 13 275 куни за 2018 г. и нараства на 15 475 

куни за 2019 г. и 2020 г. Собственият капитал на дружеството нараства от 251 940 куни 

за 2018 г. на 440 845 куни за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 122 628 куни за 

2019 г. на 118 629 куни за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 762 068 куни за 

2018 г. на 2 065 520 куни за 2020 г. От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е 

видно, че паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни 

стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода нараства от 1,04 за 2018 г. на 1,45 за 2020 г., което означава, че дружеството не 

е имало затруднения при инвестирането със свободен собствен капитал в нови 

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

на 1,12 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства 

за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност 

се изменя за периода от 0,28 за 2018 г. на 0,20 за 2020 г., което означава, че 

дружеството може да е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени 

средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Заявителят е приложил потвърждение от двама членове на УС на „Първо 

плинарско друщво“ ООД за наличие на сметки (в лева и евро) в „Уникредит Булбанк“ 

АД – централен филиал пл. „Света Неделя“ № 7, гр. София, с цел извършване на 

дейност по търговия с газ на територията на Р България. С писмо с вх. Е-ЗЛР-Л-2 от 

03.02.2022 г. е посочено от същите членове на УС, че „Първо плинарско друщво“ ООД 

възнамерява да реализира стабилни приходи от дейността търговия с природен газ и да 

финансира със собствени средства на компанията инвестиционните си проекти, без да 

планира ползване на банкови заеми. 

Дружеството е представило сключени с оператора на газопреносната система 

договори, а именно: Договор № (…) за достъп и пренос на природен газ; Договор № 

(…) за покупка и продажба на природен газ за балансиране; Договор № (…) за ползване 

на виртуална търговска точка. 

Заявителят е представил копие на писмо с изх. № 74-00-28-(1) от 01.02.2022 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за осигурени обезпечения по сключени с дружеството договори, 

както следва: по Договор № (…) за достъп и пренос на природен газ – депозит по 

сметка в размер на (…) лв. и по Договор № (…) за покупка и продажба на природен газ 

за балансиране – депозит по сметка в размер на (…) лв.  
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско 

друщво“ ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 
 

II. Бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 

г. 

„Първо плинарско друщво“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 

2026 г., както следва: 

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

периода 2022 – 2026 г. 

„Първо плинарско друщво“ ООД планира да извършва изключително дейността 

по търговия на пазара на едро, без снабдяване на крайни клиенти с газ. Прогнозните 

количества природен газ за търговия и средни 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 природен газ, GWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за покупка на природен газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за продажби на природен газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че е най-големият хърватски вносител на природен газ, 

търгува, продава и снабдява природен газ на територията на страната, и търгува в 

Европа чрез компаниите в Унгария, Швейцария, Италия, Словения и Босна и 

Херцеговина. Заявителят отбелязва, че дружеството генерира 35 – 40% от приходите са 

от продажби от хърватския газов пазар, а останалите 60 – 65% от приходите са от 

продажби на природен газ извън страната. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Първо плинарско друщво“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, 

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

всяка една година от периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира 

печалба в размер на (…) хил. лв. 

Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г. 

Структурата на общите приходи включва единствено приходи от продажби. Общите 

разходи се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва себестойност на продадените стоки и други 

разходи. 

Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г., 

които представляват текущи, а нетекущи активи не са планирани. 

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

г., вследствие на увеличение на неразпределена и текуща печалба. Нетекущи пасиви не 

са планирани, а текущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
                                                                                                                                                                        

Таблица № 2 
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Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

Общо разходи от дейността (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 

„Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

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

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

средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства 

нараства от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да 

има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през 

периода.  

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

„Първо плинарско друщво“ ООД 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 „Първо плинарско друщво“ ООД е представило 

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

на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от 

заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва: 

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Първо 

плинарско друщво“ ООД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

(Правилата) уреждат начина на работа с клиентите в процеса на търговия с природен 

газ, извършван от „Първо плинарско друщво“ ООД; реда и сроковете за получаване, 

преглед, проверка и отговор на подадени жалби, искания, сигнали и предложения; 

информация, която се предоставя на клиентите преди сключване на договора, както и 

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

енергийни услуги получават достъп до тях. 

(2) Дружеството е „Първо плинарско друщво“ ООД с идентификационен номер 

58292277611, със седалище и адрес на управление Господарска зона № 13, Вуковар, 

Хърватия, притежаващо лицензия №................../................г. за дейността „търговия с 

природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 

територията на Република България за срок от 10 години. 

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

енергетиката, който е сключил договор за закупуване на природен газ с „Първо 

плинарско друщво“ ООД. 
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(4) Дружеството, в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки 

по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на 

писмени договори в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. 

ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и Правилата за търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 

г.). 

(5) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ“ 

Чл. 2. Преди сключване на договор за покупко-продажба на природен газ 

потребителите предоставят на Дружеството следната информация: 

1. обща информация (име на клиента и адрес, ако е юридическо лице – фирма; 

седалище и адрес на управление; лице/а за контакт; телефон, факс, e-mail адрес за 

връзка с клиента; идентификационен номер по ДДС; данни за банкова сметка); 

2. информация за количествата природен газ (в MWh); 

3. друга информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените 

договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и съответствието 

им с изискванията на Правилата за търговия с природен газ. 

Чл. 3. Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

декларираните данни в срок от седем дни от нейното настъпване. 

Чл. 4. Дружеството издава на клиентите фактури за продадения природен 

газ/услуги, предоставени в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, 

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

акцизите и данъчните складове и договорите между страните. 

 

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

Чл. 5. Актуална информация за комуникационните канали и данни за контакт е 

достъпна и поддържана на интернет страницата на дружеството, включително телефон 

и електронен адрес. 

Чл. 6. Дружеството осигурява Център за работа с клиенти, където те могат да 

подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и да предявяват претенции по тях, 

да подават жалби, искания, сигнали и предложения. 

(2) Центърът за работа с клиенти е:…………., с работно време: ……….., 

електронен адрес:…………….., тел.:……………….. 

Чл. 7. (1) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка 

със сключването/прекратяването на договори. 

(2) Дружеството предоставя периодично или по изискване на клиента 

информация относно предоставяните услуги. 

(3) 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 доставчика. 

 

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

отговор на подадени жалби, искания, сигнали и предложения“ 

Чл. 8. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на 

жалбите, исканията, сигналите и предложенията на клиентите. 

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, исканията, сигналите и 

предложенията, който съдържа: 

1. жалбите, исканията, сигналите и предложенията на потребителите; 
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2. отговорите на подадените жалби, искания, сигнали и предложения. 

Чл. 9. (1) Жалбите, исканията, сигналите и предложенията се подават от 

клиентите в писмена форма на посочения в договора за покупко-продажба на природен 

газ адрес, факс или електронен адрес. 

(2) Жалбите, исканията, сигналите и предложенията се вписват в регистъра по 

чл. 8, ал. 2. 

(3) При поискване клиент, подаващ жалба, сигнал, искане или предложение 

получава входящ номер на представения от него документ. 

Чл. 10. Подадените от клиенти жалби, искания, сигнали и предложения трябва 

да отговарят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице – 

БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за 

контакт;  

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

ако подателят разполага с такива; 

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

Чл. 11. (1) Дружеството проверява дали подадените от клиента жалба, искане, 

сигнал или предложение отговарят на изискванията. 

(2) Ако жалбата, искането, сигнала, или предложението не отговарят на 

посочените изисквания, дружеството изпраща на подателя писмено съобщение с 

указания за коригиране. 

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

Чл. 12. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата 

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

предложенията на клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или по електронен път. 

(2) Срокът за разглеждане, проверка и отговор на подадена жалба, искане, 

сигнал или предложение, е 30 (тридесет) дни от получаването ѝ или от коригирането й 

в случаите по чл. 11, ал. 2. 

(3) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата, искането, сигналът 

или предложението е необходим по-дълъг срок, срокът за разглеждане може се 

удължава, но с не повече от 7 (седем) дни, за което дружеството уведомява писмено 

клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 13. (1) Когато жалбата, искането, сигналът или предложението са 

основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или 

неточност в срока по чл. 12, ал. 2. 

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

писмения отговор до подателя. 

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

уведомява писмено за това.  

Чл. 14. В случай че клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, 

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

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

доказателства в 7 (седем) дневен срок. 

Чл. 15. Дружеството съхранява преписките по жалбите, исканията, сигналите и 

предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно 

да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от 

клиента. 

 

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

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

природен газ“. 

(2) 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.11.: 

Александър Йорданов:  
Доколкото имам спомен, се касае за проект на лицензия, който беше върнат на 

предходно заседание с указания към работната група за изясняване на част от 

фактическата обстановка. Г-жо Иванова, предполагам Вие ще докладвате. Заповядйте. 

 

Агапина Иванова: 

Благодаря. Както казахте, работната група е изготвила проект на решение, което 

беше върнато от Комисията с указания за изискване на допълнителна информация с 

оглед установяване на действителните собственици на заявителя във връзка с 

изискването на чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно 

който се забранява пряко или косвено участие на дружество, регистрирано в такива 

юрисдикции, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ. Информацията, която е 

предоставена от заявителя, посочва, че едноличен собственик на капитала на „Първо 

плинарско друщво“ ООД е „Енергия Натуралис“ ООД, което е регистрирано съгласно 

законодателството на Република Хърватия, и има едноличен собственик на капитала 

физическо лице, което е Павао Вуйновац. 

С оглед 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 за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме Комисията да 

реши: 

1. Издава на „Първо плинарско друщво“ ООД лицензия за осъществяване на 

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

неразделна част от решението. 

2. Одобрява на „Първо плинарско друщво“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

Благодаря. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря Ви. Колеги, подлагам на обсъждане проекта на решение, съответно с 

приложенията към него. Г-н Тодоров. 

 

Станислав Тодоров: 

Благодаря, г-н Йорданов. Как са доказали собственика, с какъв документ? 

 

Рада Башлиева: 

С декларация от заявителя. 

 

Александър Йорданов:  
Считаме ли я за достатъчно доказателство в такъв случай? 
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Рада Башлиева: 

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани  в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, когато става дума за 

издадена лицензия по чл. 3 от същия закон, органът, който е компетентен в 

производството по издаване на тази лицензия, извършва проверка за наличие на 

вписвани обстоятелствата в Търговския регистър. Когато такова дружество е учредено 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, в партидата на контролираното от 

него дружество такава информация се вписва. И когато дори едно чуждестранно 

дружество ще извършва такава дейност, дори да я извършва косвено чрез 

нерегистрирано в българския Търговски регистър дружество, това е основание за 

самостоятелно вписване на такива обстоятелства в регистъра. 

 

Александър Йорданов:  
Такива обстоятелства не са вписани. Проверихме в регистъра. 

 

Рада Башлиева: 

Да. Извършена е служебна проверка. Не са налични такива обстоятелства. 

 

Александър Йорданов:  
Г-н Тодоров, предполагам, че отговорът е удовлетворителен от работната група 

или? 

 

Станислав Тодоров: 

В коя част на доклада е отразено това? 

 

Агапина Иванова: 

На стр. 3. 

 

Станислав Тодоров: 

Кой параграф на стр. 3? 

 

Агапина Иванова: 

По средата на страницата, Съгласно чл. 3, т. 14 . Това е третият параграф. 

 

Александър Йорданов:  
Колеги, изчаквам г-н Тодоров да ми даде утвърдителен отговор, когато е 

получил достатъчно уверение по повод на въпроса, който зададе. 

 

Станислав Тодоров: 

От кого е предоставена декларацията? 

 

Агапина Иванова: 

От представляващия дружеството. 

 

Станислав Тодоров: 

Който е и едноличен собственик. Добре. 

 

Александър Йорданов:  
Благодаря, г-н Тодоров. Колеги, друг някой да иска да вземе отношение по 

предложения проект на решение? Не виждам. Само да адресирам към работната група, 
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че такова изследване на структурата следва да се прави за всеки един заявител, 

независимо дали е регистрирано в Р България по търговското законодателство или 

всякакви регистрации, приравнени на търговската регистрация в България. Колеги, 

подлагам на гласуване проекта на решение. Няма „против“, с пет гласа „за“ проектът на 

решение е приет. 

 

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 „Първо плинарско друщво“ ООД, с личен идентификационен номер 

58292277611, ЕУИД HRSR.030070559, лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 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 „Първо плинарско друщво“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

В заседанието по точка единадесета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.12. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-248 от 23.03.2022 г. 

във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

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

на 06.04.2022 г. открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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-316 от 06.12.2021 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-158 от 

08.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е изискано да представи допълнителни 

данни и документи, както следва: бизнес план за периода 2022 – 2026 г., изготвен 

съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, който съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети 

за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по 
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години, прогнозни цени и количества за покупка и продажба на природен газ за 

периода на бизнес плана по години; данни за образованието и квалификацията на 

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

упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от 

НЛДЕ, в т.ч. дипломи за завършено образование и квалификация; адрес на център за 

предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа 

с тях, съгласно чл. 38г от ЗЕ. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 17.12.2021 г., от 

22.12.2021 г. и от 10.02.2022 г. заявителят е представил изисканите данни и документи.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 12.01.2022 г. е изискано от дружеството да 

посочи дали в приложените към заявлението документи се съдържа търговска тайна и 

следва да бъде защитена, което „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е направило с писмо с вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-158 от 17.03.2022 г. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в 

доклад с вх. № E-Дк-248 от 23.03.2022 г., приет с решение по Протокол № 77 от 

28.03.2022 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.04.2022 

г. е проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал упълномощен 

представител на дружеството, който е изразил съгласие с изготвения доклад, като 

единствено по отношение на предложението лицензията да бъде издадена за 

десетгодишен срок е отправил искане да бъде взето предвид предложението в 

заявлението за по-дълъг срок на лицензията. Комисията счита, че е обосновано 

лицензията да бъде издадена за срок от десет години, предвид  динамичното развитие 

на пазара на природен газ както в България, така и в региона и невъзможността да бъде 

направена реалистична прогноза за дейността на дружеството за по-дълъг срок. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 28.04.2022 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е 

изискано предоставяне на допълнителна информация с оглед изискването на чл. 3, т. 14 

от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани  в 

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

действителни собственици, която заявителят е представил с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 

от 10.05.2022 г. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
I. „Витол Газ енд Пауър“ Б.В е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 

02.12.2021 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 представения документ за актуално състояние – извлечение от 

Търговския регистър към Търговската камара на Нидерландия, издаден на 16.08.2021 г., 

заявителят е търговско дружество, сравнимо с дружество с ограничена отговорност, 
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учредено съгласно законите на Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 

55951716, със седалище и адрес на управление: гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 

130, 3062 МВ, ПК 1546. 

Основната дейност на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е търговия с електричество и 

газ по тръби. Съгласно представения дружествен договор заявителят има следния 

предмет на дейност: търговия и логистика на природен газ и електричество, търговия с 

права върху въглеродни емисии, както и търговия с деривати и търговия на виртуални 

пазари, както и всичко, което е във връзка с предходното или би го подпомогнало; 

участие, извършване на управление, финансиране, ръководене, консултиране и 

предоставяне на услуги на други дружества и компании както в Нидерландия, така и 

извън нея; даване на заем и вземана на заем на парични средства, издаване на 

облигации, дългови удостоверения и други ценни книжа, както и сключване на 

споразумения, свързани с тях; даване на гаранция за дългове и други обвързвания на 

дружеството или на трети лица; придобиване, управляване, експлоатация, ипотекиране 

и отчуждаване на имущества, подлежащи на вписване в регистри; експлоатиране и 

търгуване с авторски права, патенти, мостри, тайни процедури, търговски марки и 

други търговски права на интелектуална и индустриална собственост; търгуване с 

валута, ценни книжа и имуществени активи в общия смисъл; извършване на всички 

видове промишлени, финансови и търговски дейности, и всичко останало, което е във 

връзка с изброеното по-горе или което би го подпомагало, всичко в най-широкия 

смисъл на понятието. 

Капиталът на дружеството е в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) евро и е 

изцяло внесен.  

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на заявителя - „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., е 

„Витол“ Б.В., учредено съгласно законите на Нидерландия. Едноличен собственик на 

капитала на „Витол“ Б.В. е „Витол Холдинг“ Б.В. – дружество, вписано в Търговския 

регистър на Нидерландия. Едноличен собственик на капитала на „Витол Холдинг“ Б.В. 

е „Витол Недерландс Кооператиф“ У.А., Нидерландия. Собственици на капитала на 

„Витол Недерландс Кооператиф“ У.А. са „Витол Партисипасион“ С.а.р.л и „Витол 

Холдинг II“ C.A. – дружества, учредени съгласно законодателството на Люксембург. 

Едноличен собственик на капитала на „Витол Партисипасион“ С.а.р.л. е „Витол 

Холдинг II“ С.А., Люксембург. По отношение на „Витол Холдинг II“ С.А., заявителят е 

посочил, че никой индивидуален акционер на дружеството не притежава повече от 5% 

от неговия капитал. В тази връзка, по смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон контрол е налице, когато едно физическо или юридическо лице 

(контролиращ) отговаря алтернативно на някое от следните изисквания: притежава 

повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице; има 

право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния 

орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това 

юридическо лице; има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо 

лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен 

договор/устав; е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на 

договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от 

половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. В допълнение, 

съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари, контрол е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или 
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косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху 

юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, 

прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността 

му. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. се управлява и представлява от Управителен съвет 

(УС), в състав: Андриес Пиетер Еелтинк – Председател (еднолично упълномощен), 

Валънтайн Джъстин Дъглас – Директор (еднолично упълномощен), Моника Ирене 

Постхумус – Директор (еднолично упълномощена). Дружеството се представлява от 

всеки един от членовете на УС поотделно. 

Видно от горното, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. e търговец, регистриран по 

законодателството на Нидерландия, 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, членовете на УС на дружеството не са 

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

сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не 

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

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

същата дейност, както и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

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

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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е поискало да му 

бъде издадена лицензия за срок от 35 години, който срок е обоснован със следните 

аргументи: 

Дружеството счита, че търговията с природен газ ще се развие органично през 

следващите десетилетия. Поради текущата волатилност на европейските пазари като 

цяло, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. към момента не е в състояние да изготви надеждни 

прогнози, но очаква търговските му дейности да представляват интерес за потенциални 

контрагенти и по този начин да развива дейността си на територията на Република 

България. Дружеството сочи, че е участник на българския пазар на природен газ от 

2016 г., поради което вече има изградена мрежа от контрагенти в България, с които има 

подписани договори за снабдяване с газ. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е 

изключително динамично, както в Р 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. 

 

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 
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и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. ще осъществява търговия с природен газ от 

централния си офис, находящ се в гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 130, 3062 

МВ, ПК 1546. В писмо от 18.11.2021 г. „Витол“ С.А. и „Витол“ Б.В. посочват, че като 

част от групата „Витол“ са сключили договори за софтуер и информационно-

технологични услуги в полза на групата „Витол“. Двете дружества потвърждават също 

и, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., дъщерно дружество на „Витол“ Б.В.,  има право да 

използва оборудването за извършване на дейността търговия с природен газ. В писмо 

от същата дата „Витол“ С.А. и „Витол“ Б.В. посочват, че са сключили договори за 

информационно-технологична мрежа в полза на групата „Витол“. В писмото с 

потвърждава също, че заявителят има право да използва информационно-технологична 

мрежа, т.ч. достъп до интернет, електронна поща и сървъри (облачно пространство), 

друга телекомуникационна инфраструктура и/или сървъри, за извършване на дейността 

търговия с природен газ. в допълнение е представен договор № 8375646 от 06.04.2021 

г. между Витол Инк. и Майкрософт за корпоративно лицензиране. 

Офисът, от който „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. ще осъществява търговия с 

природен газ, се състои от 15 работни места, всяко от които е оборудвано с компютър, 

два монитора LCD, телефон Авая/Cloud9. Всеки служител разполага със служебен 

мобилен телефон IPhone. Компютрите са предимно HP EliteDEesk 800 G3 Inteli7-6700 

CPU @ 3.40GHz, 16GB RAM, 300 GB SSD, с инсталирани Windows 10(v.20H2) и Office 

Prof.2019; Microsoft Active директория с виртуален домейн контрол на HP сървъри 

Proliant DL360G9 и клъстър ESXi 6.7 напълно и едновременно възпроизведени във 

вторичен център за данни, Поддържа се обмяна на файлове, сървър принтиране и DNS. 

Използваният софтуер от дружеството е следния: Microsoft Office 2019; Trayport Joule, 

RDBMS VISTA (вътрешен софтуер); PowerTrak; антивирусна защита  Windows defender 

за седмичен и инцидентен скан, Crowdstrike за всеки скан при достъп; сървър за 

електронна поща – операционна система Windows 2016 г. Exchange server 2016 г. 

Заявителят посочва, че голяма част от системите са конфигурирани на принципа 

на висока степен на достъпност, като в случай на аварийно прекъсване се включва 

система за аварийно възстановяване на цялата система и всички операции  Vmware 

ESX на Netapp Filers са дублирани между офиса и центъра за данни на всеки час. 

Мрежовите връзки (интернет връзки) са напълно дублирани, а потребителите имат 

достъп от домовете си (Citrix). 

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

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

представил писмо с изх. № ГХБ 493 от 16.08.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в 

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

на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport 

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

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

осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на 

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

обмен на данни между „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В 

писмото се допълва, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. има права върху техническата 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД и считано от м. май 2020 г. има успешен достъп до системата 

за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. посочва, че е изпълнило изискванията на оператора 

на газопреносната мрежа за информационно и комуникационно осигуряване и е 

получило достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД. В тази връзка е представена кореспонденция между заявителя и „Булгартрансгаз“ 

mailto:CPU@3.40GHz
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ЕАД. В писмо с изх. № БТГ-24-00-2012(1) от 18.08.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД 

посочва, че на основание сключени валидни договори, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е 

получило достъп до информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки и 

коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на 

количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с 

природен газ; достъп до услуги, свързани с виртуална търговска точка; получава данни 

за закупен капацитет; оперативни данни за преминали количества; информация за 

разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане; информация за 

балансовия статус; месечни отчети за представени услуги.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Витол Газ енд Пауър“ 

Б.В. 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“ 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представило: данни за управленската и 

организационна структура; учредителен акт на дружеството, както и документи, 

удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала с „Витол“ С.А. 

В тази връзка са представени  Извлечение от Търговския регистър към Търговската 

камара на Нидерландия, удостоверяващо директорската длъжност на Андриес Еелтник, 

Моника Постхумус и Валънтайн Дъглас, както и два броя сертификати за трудови 

правоотношения на „Витол“ С.А. със служители, извършващи дейността „търговия с 

природен газ“. 

Дружеството посочва, че като дъщерно дружество, собственост на 

дружествената група „Витол“, разполага с човешки ресурси на групата за успешно 

осъществяване на търговия с природен газ в Р България. Представени са автобиографии 

и копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и 

квалификацията на двама от членовете на Управителния съвет, както и декларация от 

името на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. относно това, че третият член на Управителния 

съвет Валънтайн Дъглас отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 7, т. 3 от НЛДЕ. В 

декларацията е посочено, че същият притежава изискуемите квалификация, опит и 

познания за пазара на природен газ, тъй като е част от екипа на „Витол“, а дружеството 

търгува с природен газ на множество европейски пазари. 

Видно от представената информация, членовете на Управителния съвет имат 

дългогодишен професионален опит в областта на търговията с природен газ. В 

дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България 

са двама служители, съгласно сключени с тях трудови договори. От представените 

документи е видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на 

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

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е учредено през 2012 г., с оглед извършване на 

търговия с електроенергия и природен газ в Източна и Югоизточна Европа. 

Дружеството има лиценз за търговия с природен газ в Румъния, Унгария, Словакия, 

Хърватия, Полша, Чехия, Гърция и Нидерландия. Активно е при извършване на 

търговия с природен газ в различни европейски държави, в които не се изисква лиценз 

по националното законодателство. Има и издадена лицензия за търговия с 

електроенергия от КЕВР за територията на Р България. „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е 

активно на българския пазар на природен газ от 2016 г. Възнамерява да закупува и 

продава природен газ на пазара на едро в Р България чрез извънборсови сделки, 

краткосрочни и дългосрочни, както и да извършва транзакции на „Газов ХъБ Балкан“ 

ЕАД. Групата „Витол“, от която е част „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., има изградена 

мрежа от контрагенти, с които има подписани договори за снабдяване с природен газ. 

До м. октомври 2021 г. дружеството е сключило многобройни сделки за покупка и 
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продажба на газ на българския пазар. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Витол Газ енд Пауър“ 

Б.В. 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“ 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е част от групата „Витол“, чието крайно холдингово 

дружество е Витол Холдинг II С.А. 

От годишните финансови отчети на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е видно, че 

дружеството отчита печалби за периода 2018 – 2020 г., както следва: 51 хил. евро за 

2018 г., 50 хил. евро за 2019 г. и 231 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на 

дружеството намаляват от 234 585 хил. евро през 2018 г. на 106 785 хил. евро за 2020 г. 

Общите разходи на дружеството намаляват от 234 526 хил. евро за 2018 г. на 106 546 

хил. евро за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 29 586 хил. евро за 

2018 г. на 63 533 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи не се променят за периода и са 

в размер на  

2138 хил. евро. Текущите активи се увеличават от 27 448 хил. евро за 2018 г. на 61 395 

хил. евро за 2020 г. 

Внесеният дялов капитал е в размер на 18 хил. евро и не се променя през 

годините от периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 64 хил. евро 

за 2018 г. на 2705 хил. евро за 2020 г. Дружеството не отчита нетекущи пасиви за 

периода. Текущите пасиви се увеличават от 29 522 хил. евро за 2018 г. на 60 828 хил. 

евро за 2020 г. 

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

наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности. Отчетите за 

паричните потоци са включени в годишните отчети на Витол Холдинг II С.А. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

за периода се изменя от 0,03 за 2018 г. на 1,16 за 2019 г. и 1,27 за 2020 г., което 

означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране 

в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 0,93 за 

2018 г. на 1,01 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 0,002 за 2018 г., 0,10 за 2019 г. на 0,04 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: 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. заявява, че предвижда да осъществява 

лицензионната дейност „търговия с природен газ“ със собствени средства, като 

използва средства от акумулираната нетна печалба, от търговски вземания и пари в 

брой/наличности по банкови сметки, от капиталови резерви и от сключени заедно с 

останалите дружества от групата на Витол кредитни линии с различни банкови 

институции. Заявителят е представил писмо от 06.09.2021 г. от Джей Пи Морган Банк 

Люксембург С.А., клон Амстердам относно наличие на сметка на дружеството в 

банката. Представена е и декларация от 10.09.2021 г. от изпълнителния директор на 

„Витол“ С.А., в която декларира готовност при необходимост „Витол“ С.А. да 

подпомага финансово дейността на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. като търговец на 

природен газ на територията на Р България. 
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Заявителят е представил копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и 

писмо с изх. № БТГ 24-00-2012 (1) от 18.08.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД в 

потвърждение за сключени към 16.08.2021 г. валидни договори за достъп и пренос по 

газопреносните мрежи за покупка и продажба на природен газ за балансиране и за 

ползване на Виртуална търговска точка, въз основа на които има достъп до 

информационна система CDP. 

В потвърждение на задължението за поддържане на обезпечения по договорите 

са предоставени писма от 16.08.2021 г. от UBS Switzerland AG за предоставени 

обезпечения, валидни до 28.11.2022 г. – по договор за достъп и пренос на природен газ 

200 хил. лв. и по договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране 200 

хил. лв. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че Витол Газ енд Пауър 

Б.В. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2022 – 2026 г. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. планира следните дейности в България: двустранна 

търговия на едро и чрез „Газов хъб Балкан“ в дългосрочен и краткосрочен план; 

трансгранична търговия; резервиране на преносен капацитет; дългосрочни и 

краткосрочни сделки; съхранение на природен газ и участие в търгове за съхранение. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ, с включени цени за достъп и пренос, са представени в таблица № 1: 

 
Таблица № 1 

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

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

Общо покупко/продажби на природен газ, МWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, евро/MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажби на 

природен газ на клиенти, евро/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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, както следва: 

(…) хил. евро за 2022 г.; (…) хил. евро за 2023 г.; (…) хил. евро за 2024 г.; (…) хил. евро 

за 2025 г. и (…) хил. евро за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро през 

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

хил. евро за 2026 г.  

Общо активите намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. до (…) хил. евро за 2026 г. 

Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. 

Текущите активи на дружеството намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. 

евро за 2026 г. Основният капитал за 2022 г. е (…) хил. евро и остава с непроменена 

стойност за периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) 

хил. евро за 2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 

(…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро за 2026 г. 
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От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителна стойност. 

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. евро) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

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

Счетоводна печалба (хил. евро) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. евро) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 до (…) през 2026 

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

обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, 

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

(…) за 2022 г. и се увеличава до (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството 

може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през 

периода. Заложените в бизнес плана параметри, биха осигурили 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представило 

проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед 

гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в 

предложения от заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, 

както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Витол Газ енд 

Пауър“ Б.В. 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) С настоящите Правила за работа с потребители на енергийни услуги се 

урежда начинът за работа с потребителите в процеса на търговия с природен газ с 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. (Дружеството), вписано в Търговската камара в гр. 

Ротердам, Нидерландия под № 55951716, със седалище и адрес на управление К.П. ван 

дер Манделелан 130, 3062 МБ гр. Ротердам, Нидерландия, което извършва дейността си 

съгласно Лицензия за търговия с природен газ № .........................../...............г., издадена 

от Kомисията за енергийно и водно регулиране („КЕВР”) за срок от ………. години. 
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(2) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между „Витол 

Газ енд Пауър“ Б.В и КЛИЕНТИТЕ, свързани с продажбата на природен газ по 

свободно договорени цени, като определят: 

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

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

2. Реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

3. Информация, която се предоставя на КЛИЕНТИТЕ преди сключването на 

договора, включително предлаганите услуги, цена на природния газ, начини и срокове 

на плащане. 

4. Формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите 

на енергийни услуги получават достъп до тях.  

Чл. 2. КЛИЕНТ е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за 

енергетиката, сключил договор за покупка на природен газ с Дружеството. 

Чл. 3. Дружеството извършва дейността си в интерес на отделните КЛИЕНТИ и 

в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

Чл. 4. (1) Дружеството, в качеството си на търговец на природен газ, сключва 

сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на КЛИЕНТИ въз 

основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на българското 

законодателство, включително, но не само, Закона за енергетиката, ЗЕ, (обн. ДВ, бр. 

107 от 2003 г.); Правилата за търговия с природен газ, (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.) и 

Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните 

мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, (обн. ДВ, бр. 36 от 

2013 г.). 

(2) При обслужването на КЛИЕНТИ, Дружеството спазва следните принципи: 

1. Равен достъп до предоставяните услуги; 

2. Честна и открита комуникация; 

3. Уважение на желанията на КЛИЕНТА; 

4. Информираност на КЛИЕНТА; 

5. Стандартизиране на процесите с цел осигуряване на постоянно високо 

качество на обслужването и висока потребителска удовлетвореност; 

6. Постоянно подобрение на процесите и внедряване на добри практики; 

7. Конфиденциалност. 

Раздел втори „Търговия с природен газ“ 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ 

или друг договор, КЛИЕНТИТЕ представят на Дружеството следната информация: 

1. Обща информация: име и адрес на клиента, когато е юридическо лицe - фирма 

на КЛИЕНТА; седалище и адрес; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен 

адрес за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ; идентификационен код по ЕИК; данни относно 

банковата сметка; 

2. Информация относно потреблението на природен газ: количества природен 

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

техническа информация относно обектите на КЛИЕНТА – за юридически лица; 

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

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно 

договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ; 

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

оператор на газопреносна/газоразпределителна мрежа – за юридически лица. 

(2) За целите на установяването на параметрите на сделки по договорите с 

природен газ с всеки КЛИЕНТ, Дружеството използва и общодостъпни източници на 

информация – Търговски регистър, информация от електронната страница на КЕВР, 

публикации в пресата и други. 
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(3) КЛИЕНТИТЕ са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна 

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

представят на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната 

промяна. 

Чл. 6. Дружеството разработва и прилага система за работа с КЛИЕНТИТЕ, 

която отговаря на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания. 

Чл. 7. Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, 

формуляри и бланки във връзка с работата и комуникация с КЛИЕНТИТЕ. 

Чл. 8. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени 

договори с КЛИЕНТИТЕ. При сключването на всеки индивидуален договор 

Дружеството предоставя екземпляр от тези правила. 

(2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори 

могат да се правят при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и 

КЛИЕНТИТЕ. 

Чл. 9. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат най-малко следното: 

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

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

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

4. Условия за едностранно прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

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

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

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

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

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

дневно количество; 

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

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

измерване на природния газ; 

3. Финансови гаранции от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, гарантиращи 

изпълнението на задълженията му по договора за доставка. 

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

1. Покупко-продажба на природен газ; 

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен 

газ и достъпа на КЛИЕНТИ до газопреносната/газоразпределителната мрежа. 

(4) Дружеството осигурява на КЛИЕНТИТЕ широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват 

адекватно вероятното потребление. 

Чл. 10. Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с КЛИЕНТИ. 

Чл. 11. (1) Дружеството издава фактури на КЛИЕНТИТЕ за продадения 

природен газ/ предоставените услуги в съответствие с изискванията на Закона за 

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

Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните. 

(2) Дружеството фактурира количествата природен газ съгласно клаузите на 

индивидуалните договори с всеки отделен КЛИЕНТ. Цената на доставените количества 

природен газ се определя в зависимост от индивидуалните договори с КЛИЕНТИТЕ. 

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща използваните количества природен газ с 

официалната парична единица в България или по който и да е от начините, предвидени 

в индивидуален договор. 

(2) Сумата следва да бъде получена по сметките на Дружеството до изтичането 

на последния ден на срока, предвиден в индивидуален договор. Ако последният ден на 
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срока е неприсъствен ден, сумата следва да бъде получена до края на първия следващ 

присъствен ден. 

Чл. 13. (1) В случай на неправилно фактуриране, за който КЛИЕНТЪТ е 

уведомил писмено Дружеството, то е длъжно да извърши проверка в 7 (седем) дневен 

срок от получаването на уведомлението. 

(2) В срок от 7 (седем) дни след проверката, Дружеството изпраща на КЛИЕНТА 

съобщение за резултата от нея, коригира сметката, ако се налагат корекции, като 

посочва и срока за плащане на коригираната сметка. При необходимост се издава 

данъчно-кредитно известие. 

Чл. 14. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, 

регламентиращи сключваните от него сделки на всеки КЛИЕНТ, който поиска това. 

(2) Дружеството своевременно уведомява КЛИЕНТИТЕ за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на 

КЛИЕНТИТЕ във връзка с участието им на свободния пазар на природен газ. 

Член 15. (1) Дружеството създава и поддържа  информационна база данни, 

относно всички свои КЛИЕНТИ, в която събира и съхранява информация за 

последните 36 месеца, свързани с: 

1. сключени договори; 

2. информация за количества и доставки за всеки отделен обект; 

3. издадените фактури; 

4. друга информация и данни свързани с пазара на природен газ;  

5. жалби на КЛИЕНТИТЕ и други лица; 

(2) Дружеството предоставя на КЛИЕНТИТЕ и следната информация: 

1. услугите, които Дружеството предоставя; 

2. информация за дължимите суми; 

3. реда за подаване на жалби и сигнали; 

4. телефони за информация и сигнали; 

5. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

7. информация за смяна на доставчика. 

(3) Информацията по ал. 2 може да бъде предоставена на КЛИЕНТИТЕ по 

телефон, факс, E-mail, чрез средствата за масова информация. 

Чл. 16. Дружеството е длъжно да предостави на КЛИЕНТА всяка информация с 

изключение на онази, представляваща служебна тайна, класифицирана информация 

или лични данни, които се предоставят и използват по реда и условията на действащото 

законодателство. 

Чл. 17. (1) Дружеството си сътрудничи с организациите на КЛИЕНТИТЕ, 

представляващи техните интереси. 

(2) Дружеството организира и представя съвместно с потребителските 

организации мерки и инициативи по развитието на свободния пазар на природен газ. 

(3) Дружеството предоставя разяснителна информация на КЛИЕНТИТЕ си в 

брошури; публикации в средствата за масово осведомяване на национално и 

регионално ниво; публикации в специализирани издания. 

Раздел трети „Взаимоотношения с КЛИЕНТИ. Център за работа с клиенти“ 
Чл. 18. (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, където те могат 

да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се 

предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на 

претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания. 

(2) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар 

Освободител“ № 10, ет. 3, тел.:……….. 
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(3) В центъра за работа с клиенти на разположение на КЛИЕНТИТЕ е осигурен 

пълният комплект нормативни документи, свързани със свободния пазар на природен 

газ. 

(4) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация 

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

адрес за контакти от страна на КЛИЕНТИТЕ. 

Раздел четвърти „Ред и условия за подаване на жалби, молби, сигнали и 

предложения и срокове за разглеждането им“ 

Чл. 19. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на 

жалбите на КЛИЕНТИ, подадени до него и/или до КЕВР. 

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа: 

1. Жалбите, сигналите и предложенията на КЛИЕНТИТЕ; 

2. Отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 20. (1) Жалби, сигнали и предложения могат да се подават от КЛИЕНТИ или 

упълномощени от тях лица. 

(2) КЛИЕНТИ имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения, да 

проследяват движението им и да бъдат информирани за техния резултат. 

(3) Жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмен вид пред 

Дружеството в центъра за работа с клиентите в рамките на работното време, като 

същите се завеждат в регистъра по чл. 19, ал. 2  с входящ номер. При поискване от 

клиента, Дружеството е длъжно да му предостави талон за регистрация в деловодната 

система с вх. номер и дата на подадения документ. 

(4) Жалбите, сигналите и предложенията следва да бъдат написани на български 

език и да съдържат: 

1. име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице БУЛСТАТ/ЕИК,  

адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт; 

2. да е посочено в какво се състои искането; 

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

ако подателят разполага с такива; 

4.  да са подписани от подателя или от упълномощен представител. 

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

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

представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен 

негов представител, Дружеството писмено указва това на подателя. 

(6) Дружеството има право да изисква допълнителна информация относно 

отделните случаи, както и да извършва проверки и констатации на място. 

Чл. 21. (1) Дружеството дава отговор в писмен вид, след изясняване на фактите 

и обстоятелствата от значение за разглеждания случай. 

(2) Сроковете за отговор по ал.1 са както следва: 

1. Отговор на жалба на клиент – 30 (тридесет) дни;  

2. Искане за проверка на грешка при фактуриране – Дружеството извършва 

проверка в срок от 7 (седем) дни от постъпване на искането и ако се налагат корекции, 

коригира сметката в срок от 7 (седем) дни след проверката; 

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

природен газ, Дружеството е длъжно да отговори в срок от 3 (три) работни дни, 

съответно да предприеме мерки в същия срок. 

(3) 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 (десет) дни, за 

което Дружеството уведомява писмено КЛИЕНТА. 

Чл. 22. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

отстраняване на допуснатото нарушение или неточност. 
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(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. 23. При условие, че КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от отговора по жалба 

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. 24. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по молби,  жалби и 

предложения в  срок съгласно действащото законодателство.  

Чл. 25. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на 

разглеждане на жалба, при поискване от КЛИЕНТ. 

Чл. 26. Дружеството използва всички допустими от закона способи за 

разрешаване на спорове, включително:  

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

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

разяснения, свързани със спецификите на осъществяваната от Дружеството 

лицензионна дейност с оглед избягване на един бъдещ спор;  

2. Участва в инициирани от него или КЛИЕНТА пред КЕВР производства по 

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

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

Чл. 29. В случаите когато Дружеството и КЛИЕНТЪТ не могат да решат спора 

по реда на тези Правила, Дружеството или КЛИЕНТЪТ могат да отнесат спора за 

решаване пред компетентния съд. 

„Заключителни разпоредби“ 

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

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

природен газ“.  

(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.12.: 

Александър Йорданов: 

Тук казусът е същия. Проектът на решение беше върнат именно за изясняване на 

структурата на собствеността. Заповядайте, г-жо Иванова. 

 

Агапина Иванова: 

Благодаря. С оглед изясняване на действителните собственици на заявителя, 

изискана е информация от него, като той е представил такава информация, от която се 

вижда, че едноличен собственик на капитала на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е „Витол 

Холдинг II“ С.А., като заявителят е декларирал, че никой индивидуален акционер на 

това дружество не притежава повече от 5% от неговия капитал. В тази смисъл, 

следователно от това произтича, че по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, съответно §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари, никой от тези акционери не упражнява контрол върху 

дейността на заявителя. 

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 
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Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме КЕВР да реши: 

1. Издава на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. лицензия за осъществяване на 

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

неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Правила за работа с потребители на 

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

В случая, само да допълня, че действително е представена декларация, но тук 

отново важи това, което каза г-жа Башлиева по отношение на изискванията за 

доказване на изискванията по Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

Александър Йорданов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова, остава да ни уверите, че в органите на управление 

на дружеството не участват такива юридически лица. 

 

Агапина Иванова: 

Дружеството се представлява от Управителен съвет, който се състои от 

физически лица и те са изброени в проекта на решение. 

 

Александър Йорданов: 

Благодаря Ви. Г-н Тодоров. 

 

Станислав Тодоров: 

Пак ако може да повторим каква е структурата на собствеността? 

 

Агапина Иванова: 

Да я изчета цялата ли, защото тя е доста… Добре.  

Едноличен собственик на капитала на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., е „Витол“ 

Б.В., което е учредено в Нидерландия. Негов едноличен собственик е „Витол Холдинг“ 

Б.В., отново учредено в Нидерландия. Едноличен собственик на „Витол Холдинг“ Б.В. 

е „Витол Недерландс Кооператиф“ У.А., Нидерландия. Негов собственик са „Витол 

Партисипасион“ С.а.р.л и „Витол Холдинг II“ C.A., който е регистриран в Люксембург. 

Едноличен собственик на „Витол Партисипасион“ С.а.р.л. е „Витол Холдинг II“ С.А., а 

акционерите на „Витол Холдинг II“ С.А., никой от тях не притежава повече от 5% от 

капитала, който е декларирано от заявителя.  

 

Александър Йорданов: 

Има ли ги в проекта на решение изброени акционерите? 

 

Агапина Иванова: 

Да. А, акционерите не. 

 

Александър Йорданов: 

Те не трябва да са повече от тридесетина. Така поне по твърдението, че никой не 

притежава повече от 5%. А ние въобще знаем ли ги кои са? 

 

Агапина Иванова: 

Не, не ги знаем. 

 

Александър Йорданов: 

Съответно, Люксембург и Холандия не попадат в списъка на зоните с 

преференциален данъчен режим? В това също се уверихме или? 
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Агапина Иванова: 

Като имаме предвид, че заявителят е декларирал, че никой от тези акционери не 

притежава повече от 5%, никой от тях не може да упражнява пряко или косвено 

контрол върху дейността. 

 

Александър Йорданов: 

Да, но двете дружества са регистрирани, първият пряк собственик и самото 

дружество са регистрирани в Нидерландия. Ние уверихме ли се, че Нидерландия не е 

зона с преференциален данъчен режим, съгласно списъка на Министерство на 

финансите? 

 

Станислав Тодоров: 

Да допълня въпроса – и Люксембург. 

 

Рада Башлиева: 

Уверихме се. Този списък се приема по заповед на министъра на финансите. 

Нито една от тези държави не попада в него. 

 

Александър Йорданов: 

Добре, благодаря. 

 

Станислав Тодоров: 

Тук е развита една аргументация, че тази декларация, че нито един от 

собствениците не притежава повече от 5%. Това е достатъчно обстоятелство, което 

аргументира факта, че никой от тях индивидуално не контролира дружеството и 

пазарното му поведение. Може ли малко по-голямо разяснение? 

 

Александър Йорданов: 

Законът ще Ви трябва за уреждане на взаимоотношенията, защото там е 

дефинирано едно повече от 10/100 участие.  

 

Рада Башлиева: 

Спрямо определенията, дадени в допълнителните разпоредби на Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, по отношение на определението за контрол, същото препраща към 

допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. Съгласно дадените законови определения и дефиниции, контрол 

ще е налице, когато едно дружество притежаващо над 25%, мисля, че беше, от капитала 

на дружествата, и тъй като чл. 3 на Закона за икономическите и финансови отношения 

забранява на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, както и на контролираните от тях лица, пряко или косвено участвали в 

издаването на лицензиите, от тази гледна точка, видно от декларацията на заявителя, 

нито едно от дружествата от акционерите не упражнява контрол върху дейността на 

заявителя, поради което не е налице забраната на чл.3, т.14 от закона. 

 

Станислав Тодоров: 

Добре. Това презумпция ли е, което правим, че нито едно от дружествата, които 

са собственици, нито един от собствениците на капитала не упражнява контрол или ние 

имаме някакъв документ, декларация или нещо от този род, където това се 

удостоверява или декларира? С други думи – ние ли направихме извода или той следва 
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от факта, че след като има по-малко от 5%, те фактически са в невъзможност да 

упражняват контрол. Моят въпрос е: Ние ли направихме тази презумпция, законът ли я 

прави или някой от тях я е декларирал? 

 

Агапина Иванова: 

Заявителят декларира за петте процента. Останалото произтича от закона, което 

г-жа Башлиева каза – до 25% от капитала акционерът не може да упражнява пряко или 

косвено контрол върху неговата дейност. 

 

Станислав Тодоров: 

Ще повторите ли само какво казва пак законът за 25%? 

 

Рада Башлиева: 

Индикация за упражняването на пряк контрол е някой от акционерите да 

притежава 25% от капитала на дружеството, като това е записано в §1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

 

Станислав Тодоров: 

Това е за пряк. 

 

Рада Башлиева: 

Да. За косвен също имаше такива индикации, отново бяха над 5%. 

 

Станислав Тодоров: 

Ок. Значи Законът прави тези презумпции, не ние и нямаме декларация. Казвате, 

че тази корпоративна структура е изяснена на базата на…  

 

Агапина Иванова: 

Представена информация от заявителя. 

 

Станислав Тодоров: 

Това декларации ли са или документи? 

 

Агапина Иванова: 

Описание и декларация. 

 

Рада Башлиева: 

Също така и на документи за актуално състояние, които са аналогични на тези, 

издавани от български Търговски регистър. По отношение на „Витол Газ енд Пауър“ 

Б.В. и на „Витол“ Б.В. със сигурност има представени такива документи. 

 

Александър Йорданов: 

А те с каква правна форма са? 

 

Рада Башлиева: 

Те са официални документи, преведени… 

 

Александър Йорданов: 

Не, мисълта ми е акционерни дружества ли са, с ограничена отговорност? 

 

Агапина Иванова: 

Акционерни дружества са, да. 
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Александър Йорданов: 

Добре. И сме сигурни, че акциите не са на преносител и държателите на акциите 

не събират необходимия капитал за контрол върху дружеството? 

 

Станислав Тодоров: 

Това, което г-н Йорданов отбеляза, е изключително важно и няма как да е верен 

Вашият отговор. Правната форма Б.В. е различна от тези на У.А. и е различна от тези 

на С.А. и С.а.р.л. Ако не сте го изследвали, нека да отделим един момент и да видим 

поне на последното дружество „Витол Холдинг II“ C.A. дали това е акционерно 

дружество. 

 

Агапина Иванова: 

Заявителят „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е търговско дружество, сравнимо с 

дружество с ограничена отговорност. 

 

Станислав Тодоров: 

Това не е акционерно дружество, това е … 

 

Агапина Иванова: 

Не, имах предвид това последното, което е акционерно, очевидно, защото 

заявителят е посочил, че никой индивидуален акционер не притежава повече от 5%. 

 

Станислав Тодоров: 

Да различим фактите от твърденията и от презумпциите. Започнахте Вашето 

изявление, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е акционерно дружество и след това 

завършихте изречението, че не притежава никой 5% от него, това последното 

(цитирам), което е съвсем друго дружество - „Витол Холдинг II“ C.A. 

 

Агапина Иванова: 

Пояснявам, че заявителят е дружество, регистрирано по законите на 

Нидерландия, сравнимо с дружество с ограничена отговорност. А крайният собственик 

„Витол Холдинг II“ C.A. е акционерно дружество. 

 

Станислав Тодоров: 

Това факт ли е, презумпция Ваша ли е или е заявление от заявителя? 

 

Агапина Иванова: 

По отношение на заявителя е представено… 

 

Станислав Тодоров: 

Говоря за относно „Витол Холдинг II“ C.A. Това, което споменавате, факт ли е, 

който произтича от документ, Ваша презумпция ли е или е декларация на заявителя? 

 

Агапина Иванова: 

Това произтича от декларация на заявителя. 

 

Станислав Тодоров: 

Какво казва тази декларация? Може ли да я видим? Колеги, говорим за 

дружеството „Витол Холдинг II“ C.A. Какво казва заявителят за него? 

 

Александър Йорданов: 
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Едва ли е отбелязал вида на акциите. 

 

Агапина Иванова: 

Посочено е в декларацията, че никой индивидуален акционер не притежава 

повече от 5% от капитала на „Витол Холдинг II“ C.A., така както сме посочили в 

решението. 

 

Станислав Тодоров: 

С други думи, правната форма не е изяснена. Ясно е, че има различни 

акционери. Нали така? Не е ясно дали е акционерно дружество? 

 

Агапина Иванова: 

Съдим от декларацията, че е посочил, че нито един акционер, но не е ясно 

действително правната форма.  

 

Станислав Тодоров: 

Значи този факт не е ясен. 

 

Александър Йорданов: 

Колеги, приема, че се изчерпани обсъжданията по проекта на решение и в този 

смисъл го подлагам на гласуване. Не виждам против. С пълно единодушие Комисията 

приема проекта на решение, съответно приложенията към него. 

 

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

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

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

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., учредено съгласно законите на 

Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 55951716, лицензия № Л-608-

15 от 08.06.2022 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Правила за работа с потребители на 

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

 

В заседанието по точка дванадесета 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, Благой Голубарев) на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 
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природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена 

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

Омуртаг; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията 

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

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

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

Търговище и Омуртаг“ и на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина ; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла 

Слатина“, на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина“и на „Правила за работа с потребителите на природен газ на 

„Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена 

територия „Запад“; 

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

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

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

ЕАД за обособена територия „Запад“ и на „Правила за работа с потребителите на 

природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на потребителите за становище 

за наличието на неравноправни клаузи. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на 

природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях 

проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на 

община Хисаря;  
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2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря“, на „Общи 

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

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря“ и на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на 

потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление на „Аресгаз“ ЕАД за одобряване на проект 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на община Сопот;   

2. Да се изпратят представените от „Аресгаз“ ЕАД с писмо вх. № Е-15-60-16 от 

08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“, на „Общи 

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

„Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот“ и на „Правила за работа с 

потребителите на природен газ на „Аресгаз“ ЕАД“ в Комисията за защита на 

потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. 

 

По т.6. както следва: 

1.Приема доклад  с вх. № E-ДК-1549/07.06.2022г. относно проекти на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. 

2. Приема проект на писмо до председателя на Комисията по енергетика към 47-

то Народно събрание с мотивите, изложени в доклада по т. 1. 

 

По т.7. както следва: 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на 

„Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за 

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

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за 

работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“.; 

2. Да се изпратят представените от „Севлиевогаз-2000“ АД с писмо с вх. № Е-15-

26-9 от 08.04.2022 г. проекти на „Общи условия на договорите за доставка на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на 

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

газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“ в Комисията за защита на потребителите за становище 

за наличието на неравноправни клаузи. 

 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

на община Габрово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

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

обособената територия на община Габрово“; 
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2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#3 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“, на „Общи условия на 

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

България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и проекти на „Правила 

за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на 

община Габрово“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието 

на неравноправни клаузи. 

 

По т.9. както следва: 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

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

Брацигово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия 

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

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

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

Гурково, Твърдица и Брацигово“; 

2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#1 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

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

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

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

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

Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и проекти на „Правила за 

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

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

в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни 

клаузи. 

 

По т.10. както следва: 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на „Ситигаз 

България“ ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на 

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

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

община „Ситово“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по 

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

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

община Ситово“ и „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за 

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

община Главница и община Ситово“; 

2. Да се изпратят представените от „Ситигаз България“ ЕАД с писма с вх. № Е-

15-35-12#2 от 12.04.2022 г. и вх. № Е-15-35-12 от 20.04.2022 г. проекти на „Общи 

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

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

Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово“, на „Общи условия на 

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

България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община 
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Тутракан, община Дулово, община Главница и община Ситово“ и проекти на „Правила 

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

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

община Ситово“ в Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на 

неравноправни клаузи. 

 
По т.11. както следва: 

1. Издава на „Първо плинарско друщво“ ООД, с личен идентификационен номер 

58292277611, ЕУИД HRSR.030070559, лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 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 „Първо плинарско друщво“ ООД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 
По т.12. както следва: 

1. Издава на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., учредено съгласно законите на 

Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 55951716, лицензия № Л-608-

15 от 08.06.2022 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Правила за работа с потребители на 

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

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1536 от 02.06.2022 г. - заявление на „Аресгаз“ ЕАД за 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена територия „Добруджа“ и 

територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1535 от 02.06.2022 г. - заявление на „Аресгаз“ ЕАД за 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена територия „Мизия“ и 

община Бяла Слатина;   

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1534 от 02.06.2022 г. - заявление на „Аресгаз“ ЕАД за 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за обособена територия „Запад“; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1533 от 02.06.2022 г. - заявление на „Аресгаз“ ЕАД за 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на община Хисаря; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1532 от 02.06.2022 г. - заявление на „Аресгаз“ ЕАД за 

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

снабдител на „Аресгаз“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен 

газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД“ и приложени към тях проекти на 

„Правила за работа с потребителите на природен газ“ за територията на община Сопот; 

6. Доклад с вх. № E-ДК-1549/07.06.2022г. - проекти на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката и на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните 

резерви и военновременните запаси и проект на писмо до Комисията по енергетика в 47-то 

Народно събрание; 
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7. Доклад с вх. № Е-Дк-1531 от 02.06.2022 г. - заявление на „Севлиевогаз-2000“ АД 

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

газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на „Общи условия на 

договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ 

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

АД“ за територията на община Севлиево; 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-1530 от 02.06.2022 г. - заявление на „Ситигаз България“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект 

на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД“ за обособената територия 

на община Габрово; 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-1529 от 02.06.2022 г. - заявление на „Ситигаз България“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект 

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

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

10. Доклад с вх. № Е-Дк-1528 от 02.06.2022 г. - заявление на „Ситигаз България“ 

ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от 

краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД“, проект на „Общи условия на договорите за 

пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД“ и проект 

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

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

Ситово; 

11. Решение на КЕВР № Л-607 от 08.06.2022 г.  - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 

18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД с искане за издаване на лицензия за 

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

потребители на енергийни услуги; 

12. Решение на КЕВР № Л-608 от 08.06.2022 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 

02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ИСКРА СТАЙКОВА 

         
Протоколирали: 

 

 Н. Косев – главен експерт  

 А. Фикова - главен експерт 


