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П Р О Т О К О Л 
 

№ 159 

 
София, 13.09.2018 година 

 

 

 

Днес, 13.09.2018 г. от 10:26 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

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

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Р. Кишкин – 

началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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

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

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № E-Дк-761 от 05.09.2018 г. относно проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг и обособена територия 

„Мизия” и община Бяла Слатина; „Балкангаз-2000“ АД; „Добруджа газ“ АД; „Камено-газ“ 

ЕООД; „Кнежагаз“ ООД; „Костинбродгаз“ ООД; „Правецгаз 1“ АД и „Тецеко“ ЕООД. 

Работна група: Ромен Кишкин, Ремзия Тахир, Мариана Сиркова, Милен Димитров, 

Росица Тодорова, Диана Николкова, Боян Наумов, Ралица Караконова  
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-761 от 05.09.2018 г. относно 

проверка на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на 

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

Търговище и Омуртаг и обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина; 

„Балкангаз-2000“ АД; „Добруджа газ“ АД; „Камено-газ“ ЕООД; „Кнежагаз“ ООД; 

„Костинбродгаз“ ООД; „Правецгаз 1“ АД и „Тецеко“ ЕООД. 

 

Със заповед № З-Е-114 от 07.08.2018 г. на Председателя на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията), на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 
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76, ал. 4, т. 13 и чл. 78 и във връзка с чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката, е възложено 

на работната група, в периода от 07.08.2018 г. до 07.09.2018 г., да извърши проверка по 

документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. 

планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества, да състави 

констативни протоколи и да изготви доклад за резултатите от проверката. Обект на 

проверката са следните газоразпределителни дружества: „Аресгаз” ЕАД за обособена 

територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг и за обособена 

територия „Мизия“ и община Бяла Слатина; „Балкангаз-2000“ АД за територията на 

община Ботевград; „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево; 

„Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено; „Кнежагаз“ ООД за територията 

на община Кнежа; „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд; 

„Правецгаз 1“ АД за територията на община Правец и „Тецеко“ ЕООД за територията на 

общини Свищов и Белене.  

Проверката е извършена по документи и обхваща изпълнението на показателите на 

одобрените бизнес планове за 2017 г., както следва: изградена мрежа, направени 

инвестиции, годишна консумация на природен газ и брой присъединени клиенти. 

В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените бизнес 

планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 2017 г. на цитираните дружества.  

 

I.  „Аресгаз“ ЕАД 

1. „Аресгаз“ ЕАД е титуляр на следните лицензии: 

- лицензия № Л-132-08 от 26.04.2004 г. за дейността „разпределение на природен 

газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, 

Омуртаг и Търговище за срок до 26.02.2039 г.; 

- лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен 

газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за срок до 

10.02.2039 г. 

Дружеството е титуляр и на лицензии за дейността „разпределение на природен газ“ 

и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“, за 

територията на община Сопот и територията на община Хисаря, които бяха включени в 

проверката, извършена в периода 03.07.2018 г. – 03.08.2018 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

   Бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, 

Омуртаг и Търговище за периода 2013 г. – 2017 г., одобрен с Решение № БП-57 от 

01.09.2016 г. на КЕВР; 

   Бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 

2013 г. - 2017 г., одобрен с Решение № БП-56 от 01.09.2016 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността на „Аресгаз“ ЕАД за 2017 г., предоставен в КЕВР с 

вх. № Е-15-60-7 от 30.03.2018 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище: 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 17 947 14 912 -3 035 83,1% 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина: 
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Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 3 685 2 798 -887 75,9% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2 518 2 371 -147 94,2% 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина: 

 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 490 575 85 117,3% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище: 

Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 28 425 6 260 29 231 7 524 806 1 264 102,8% 120,2% 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина: 

Годишна консумация на природен газ (хил.м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 13 328 1 361 14 238 1 782 910 421 106,8% 130,9% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

- за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и 

Търговище: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 814 7 307 868 7 976 54 669 106,6% 109,2% 

 

- за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина: 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 208 1 612 225 1 803 17 191 108,2% 111,8% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-07 от 22.08.2018 г.  
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II. „Балкангаз-2000“ АД 

1. „Балкангаз-2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-179-08 от 17.12.2004 г. за 

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

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

Ботевград за срок до 17.12.2036 г.  

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. одобрен с Решение № БП- 65 от 

28.10.2015 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г., предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

28-6 от 03.04.2018 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 7 950 4 316 -3 634  54,3% 

     

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 386 174 -212 45,1% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 5 322 2 728 3 549 3 216 -1 773 488 66,7% 117,9% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 292 3 849 296 4 003 4 154 101,4% 104% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-08 от 22.08.2018 г.  

 

III. „Добруджа газ“ АД 

1. „Добруджа газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-183-08 от 17.12.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-183-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Генерал Тошево за срок до 17.12.2029 г.  

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с Решение № БП- 61 от 

06.10.2015 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Добруджа газ“ АД, предоставен в 

КЕВР с писмо с вх. № Е-15-30-4 от 03.04.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-30-5 от 13.04.2018 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 
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3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 151 1 714 1 563 1 135,1% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 12 99 87 825% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 900 350 682 332 -218 -18 75,8% 94,9% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 58 197 62 285 4 88  106,9% 144,7% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен констативен 

протокол № Г-И-10 от 23.08.2018 г.  

 

IV. „Камено-газ“ ЕООД 

1. „Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Камено за срок до 11.10.2019 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с Решение № БП- 67 от 

28.10.2015 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на  „Камено-газ“ ЕООД, предоставен в 

КЕВР с вх. № Е-15-33-4 от 23.03.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-33-4 от 20.04.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-33-6 от 24.04.2017 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-33-10 от 23.07.2017 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 600 474 -126 79% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 
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Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 39 44 5 112,8% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 3 700 275 2 499 255    -1 201 -20 67,5% 92,7% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 37 165 35 191 -2 26 94,6% 115,8% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-09 

от 22.08.2018 г. 

 

V. „Кнежагаз“ ООД 

1. „Кнежагаз“ ООД притежава лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа за срок 

до 14.03.2020 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2017 г. – 2019 г., одобрен с Решение № БП-10 от 

29.11.2017 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Кнежагаз“ ООД, предоставен в КЕВР с 

вх. № Е-15-34-7 от 28.05.2018 г. 

 Писмо с вх. № Е-15-34-11 от 05.09.2018 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1 385 1 247 -138 90% 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 109 72 -37 66,1% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 790 268 555 144 -235 -124 70,3% 53,7% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 
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(с натрупване): 

 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 52 134 52 137 0 3 100% 102,2% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-13 

от 05.09.2018 г. 

 

VI. „Костинбродгаз“ ООД 

1. „Костинбродгаз“ ООД притежава лицензия № Л-211-08 от 25.09.2006 г. за 

дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за 

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

Костинброд за срок до 25.09.2041 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., одобрен с Решение № БП-55 от 

29.08.2016 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Костинбродгаз“ ООД, предоставен в 

КЕВР с вх. № Е-15-40-5 от 20.04.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-40-9 от 20.07.2017 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 4 889 5 524 635 113% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 416 412 -4 99% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 9 291 728 5 496 888 -3 795 160 59,2% 122% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 73 575 69 627 -4 52 94,5% 109% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-11 

от 23.08.2018 г. 

 

VII. „Правецгаз 1“ АД 
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1. „Правецгаз 1“ АД притежава лицензия № Л-197-08 от 24.01.2006 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-197-12 от 27.04.2009 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Правец за срок 

до 24.01.2021 г. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., одобрен с Решение № БП-58 от 

03.11.2016 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на „Правецгаз 1“ АД, предоставен в КЕВР 

с писмо с вх. № Е-15-37-6 от 29.03.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-37-6 от 23.04.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-37-8 от 02.05.2018 г.; 

 Писмо с вх. № Е-15-37-12 от 30.07.2018 г. 

3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 1 308 821 -487 62,8% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 101 46 -55 45,5% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 1 440 470 1 522 539 82 69 105,7% 114,7% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 139 489 146 561 7 72 105% 114,7% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-06 

от 21.08.2018 г. 

 

VIII. „Тецеко“ ЕООД 

1. „Тецеко“ ЕООД притежава лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността 

„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността 

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

Белене за срок от 35 години. 

2. Проверени са данните, съдържащи се в: 

 Актуализиран бизнес план за периода 2013 г. – 2017 г., одобрен с Решение № И1-

Л-394 от 29.07.2015 г. на КЕВР; 

 Годишен доклад за дейността за 2017 г. предоставен в КЕВР с писмо с вх. № Е-15-

55-5 от 02.04.2018 г. 
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3. В резултат на проверката са направени следните констатации: 

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа 

(разпределителни газопроводи и отклонения): 

 

Изградена мрежа (л.м.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 28 751 0 -28 751  0% 

 

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и 

съоръжения: 

Инвестиции (хил.лв.) 

година бизнес план отчет разлика изпълнение % 

2017 2 352 0 -2 352  0% 

 

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи 

клиенти: 

 

Годишна консумация на природен газ (хил. м3) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 14 885 4 883 7 614 0 -7 271 - 4 883 51,2%  0% 

 

3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти към края на отчетната година 

(с натрупване): 

 

Общ брой клиенти (с натрупване) 

година 
бизнес план отчет разлика изпълнение % 

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови 

2017 76 3 255 1 0 -75 -3 255 1,3% 0% 

 

За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-12 

от 27.08.2018 г. 

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва Р. Тодорова. Със заповед на председателя на КЕВР е възложено на 

работната група (в периода от 07.08.2018 г. до 07.09.2018 г.) да извърши проверка по 

документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч. 

планирани и отчетени инвестиции от следните газоразпределителни дружества: „Аресгаз” 

ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и за обособена територия „Мизия“; „Балкангаз-

2000“ АД; „Добруджа газ“ АД; „Камено-газ“ ЕООД; „Кнежагаз“ ООД; „Костинбродгаз“ 

ООД; „Правецгаз 1“ АД и „Тецеко“ ЕООД. На работната група е възложено да състави 

констативни протоколи и да изготви доклад за резултатите от проверката. Проверката е 

извършена по документи и обхваща изпълнението на показателите на одобрените бизнес 

планове за 2017 г.: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на 

природен газ и брой присъединени клиенти. В изпълнение на заповедта са съпоставени 

показателите в одобрените бизнес планове за 2017 г. с годишните доклади за дейността за 

2017 г. на цитираните дружества. Изпълнението на инвестициите на „Аресгас“ ЕАД (в 

хил. лв.) за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг е 

94,2%. Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопански клиенти е 

102,8%, а за битови е 120,2%. Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Аресгаз” ЕАД 

за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина е 117,3%. Изпълнението на 

годишната консумация на природен газ за стопански клиенти е 106,8%, а за битови е 

130,9%. Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Балкангаз-2000“ АД за територията 
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на община Ботевград е 45,1%. Изпълнението на годишната консумация на природен газ за 

стопански клиенти е 66,7%, а за битови е 117,9%. Изпълнението на инвестициите в хил. 

лв. на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево е 825%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопански клиенти е 75,8%, а 

за битови е 94,9%. Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Камено-газ“ ЕООД за 

територията на община Камено е 112,8%. Изпълнението на годишната консумация на 

природен газ за стопански клиенти е 67,5%, а за битови е 92,7%. Изпълнението на 

инвестициите в хил. лв. на „Кнежагаз“ ООД за територията на община Кнежа е 66,1%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопански клиенти е 70,3%, а 

за битови е 53,7%. Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Костинбродгаз“ ООД за 

територията на община Костинброд е 99%. Изпълнението на годишната консумация на 

природен газ за стопански клиенти е 59,3%, а за битови е 122%. Изпълнението на 

инвестициите в хил. лв. на „Правецгаз 1“ АД за територията на община Правец е 45,5%. 

Изпълнението на годишната консумация на природен газ за стопански клиенти е 105,7%, а 

за битови е 114,7%. Изпълнението на инвестициите в хил. лв. на „Тецеко“ ЕООД за 

територията на общини Свищов и Белене е 0%. Изпълнението на годишната консумация 

на природен газ за стопански клиенти е 51,2%, а за битови е 0%. Всички дружества са 

подписали констативните протоколи без възражения и особени мнения. Предвид 

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

контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни 

услуги, работната група предлага на Комисията да вземе решение, с което да приеме 

доклад относно проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-114 от 07.08.2018 г. на 

председателя на КЕВР. 

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

 

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

осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № E-Дк-761 от 05.09.2018 г. относно проверка на 

изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за 

обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг и 

обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина; „Балкангаз-2000“ АД; „Добруджа 

газ“ АД; „Камено-газ“ ЕООД; „Кнежагаз“ ООД; „Костинбродгаз“ ООД; „Правецгаз 1“ АД 

и „Тецеко“ ЕООД. 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които два гласа 

(Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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Приложения: 

1. Доклад с вх. № E-Дк-761 от 05.09.2018 г. относно проверка на изпълнението на 

показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия 

„Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг и обособена територия 

„Мизия” и община Бяла Слатина; „Балкангаз-2000“ АД; „Добруджа газ“ АД; „Камено-газ“ 

ЕООД; „Кнежагаз“ ООД; „Костинбродгаз“ ООД; „Правецгаз 1“ АД и „Тецеко“ ЕООД. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


