ПРОТОКОЛ
№ 188
София, 12.09.2017 година
Днес, 12.09.2017 г. от 10:40 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, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова,
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - и.д. директор на дирекция „Природен
газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Б.
Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – електрически мрежи,
търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за предложения за
изменение на дневния ред. И. Н. Иванов предложи да бъде включен за разглеждане като
трета точка доклад от 31.08.2017 г. и проект на решение относно: анализ на наличните
данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия
ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на
община Костинброд. Председателят припомни, че на 05.09.2017 г. се е провело закрито
заседание, на което са участвали петима от членовете на КЕВР от специализиран състав
„Енергетика“. „Против“ са гласували трима, а „за“ предложения проект на решение са
гласували двама. При това положение, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, не е формирано
решение на Комисията. Следва материалите по тази точка от дневния ред на 05.09.2017 г.
да се разгледат отново на заседание на Комисията. Не е дадено указание към работната
група, материалите са същите. И. Н. Иванов заключи, че в допълнения вече състав на
Комисията ще трябва да се разгледа отново тази точка от дневния ред.
Председателят установи, че няма възражения по направеното предложение за
допълнение на проекта за дневен ред, няма други предложения, както и няма правни
пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-543 от 07.09.2017 г. относно: проверка на изпълнението на
показателите на одобрените бизнес планове на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД,
„Камено-газ“ ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и
„Тецеко“ ЕООД.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Работна група: Агапина Иванова; Ремзия Тахир;
Диана Николкова; Боян Наумов; Веселин Тодоров; Росица Тодорова
2. Доклад с вх. № Е-Дк-579 от 01.09.2017 г. и проект на писмо до
електроснабдителните дружества относно: оповестяване на създадената от Комисията за
енергийно и водно регулиране практика при решаване на спорове по жалби на клиенти
срещу електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната в обектите
електрическа енергия.
Докладват: Пламен Младеновски; Радослав Райков (За директор на дирекция
„Правна” по Заповед № 601 от 04.08.2017 г.); Мария Ценкова; Надежда Иванова
3. Доклад с вх. № E-Дк-576 от 31.08.2017 г. и проект на решение относно: анализ на
наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за
следващия ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за
територията на община Костинброд
Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,
Михаела Андреева, Боян Наумов Красимира Лазарова, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Радостина Методиева, Радослав Райков
По т.1. Комисията разгледа доклад относно проверка на изпълнението на
показателите на одобрените бизнес планове на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“
АД, „Камено-газ“ ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и
„Тецеко“ ЕООД.
Със заповед № З-Е-97 от 04.07.2017 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. 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 04.07.2017 г. до 06.10.2017 г. да извърши проверка по
документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч.
планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества по график, да
състави констативни протоколи и да изготви доклади за резултатите от проверката.
Съгласно определения график, в периода от 05.08.2017 г. до 05.09.2017 г. е извършена
проверка на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД, „Камено-газ“ ЕООД, „Комекес“
АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и „Тецеко“ ЕООД.
Проверката е извършена съгласно утвърдена от Председателя на КЕВР работна
програма, приложение към заповедта и обхваща изпълнението на показателите на
одобрените бизнес планове за 2016 г. Обект на проверката са следните показатели от
бизнес плана: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на природен
газ и брой присъединени клиенти.
В изпълнение на заповедта бяха съпоставени показателите в одобрените бизнес
планове за 2016 г. с годишните доклади за дейността за 2016 г. на цитираните дружества.
I. „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.

Проверката е извършена на база следните документи и информация:
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• Бизнес план на „Балкангаз-2000” АД за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с
Решение № БП-65 от 28.10.2015 г. на КЕВР;
• Доклад за дейността за 2016 г. и годишен финансов отчет на „Балкангаз-2000” АД,
предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-28-4 от 18.04.2017 г.;
• Писмо с вх. № Е-15-28-9 от 24.08.2017 г. с допълнителна информация във връзка с
проверката.
3.

В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):
година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
6 395
2 777 -3 618
43,42%

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

година
2016

Инвестиции (хил.лв.)
бизнес план отчет разлика
320
88
-232

изпълнение %
27,50 %

3.3.
Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по
групи потребители:
Годишна консумация на природен газ (хил. м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
101,61
2016
5 282
2 608
4 540
2 650
-742
42
85,95 %
%
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната
година (с натрупване):
Брой потребители
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
287
3 729
288
3 759
1
30
100,35 % 100,80 %
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-11
от 30.08.2017 г.
II. „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. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
 Бизнес план на „Добруджа газ ” АД за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с
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Решение № БП-61 от 06.10.2015 г. на КЕВР;
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на „Добруджа газ” АД, предоставен в
КЕВР с вх. № Е-15-30-5 от 03.04.2017 г.;
 Писмо вх. № Е-15-30-12 от 30.08.2017 г. с допълнителна информация по
проверката.
3. В резултат на проверката са направени следните констатации:
3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):
година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
148
522
374
352,70 %

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и
съоръжения:
Инвестиции (хил. лв.)
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2016
17
30
13
176,47 %
3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи
потребители:
Годишна консумация на природен газ (хил.м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
890
300
1 021
265
131
- 35
114,72 % 88,33 %
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти (с натрупване):
Брой клиенти
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
58
197
59
224
1
27
101,72 % 113,71 %
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-10
от 30.08.2017 г.
III. „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. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
 Бизнес план на „Камено-газ” ЕООД за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с
Решение № БП-67 от 28.10.2015 г. на КЕВР;
 Доклад за дейността за 2016 г. и годишен финансов отчет на „Камено-газ ” ЕООД,
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предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-33-6 от 24.03.2017 г.;
 Писмо с вх. № Е-15-33-7 от 21.04.2017 г. с коригирани данни за изпълнение на
бизнес плана;
 Писмо с вх. № Е-15-33-12 от 28.08.2017 г. с коригирани данни във връзка с
проверката.
3. В резултат на проверката са направени следните констатации:
3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):
година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
600
3 000 2 400
500,00%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и
съоръжения:
година
2016

Инвестиции (хил.лв.)
бизнес план отчет разлика
39
72
33

изпълнение %
184,15%

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

година
2016

Годишна консумация на природен газ (хил.м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
стопански
битови стопански битови стопански битови стопански битови
3 695
261
3 836
210
141
-51
103,82% 80,46%
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната
година (с натрупване):

Брой потребители
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
36
155
43
164
7
9
119,44% 105,81%
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-06
от 28.08.2017 г.
IV. „Комекес” АД
1. „Комекес” АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за дейността
„разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Самоков за
срок до 17.12.2039 г.
2. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
 Бизнес план на „Комекес” АД за периода 2014 г. – 2018 г., одобрен с Решение №
БП-60 от 06.10.2015 г. на КЕВР;
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 Доклад за дейността за 2016 г. и годишен финансов отчет на „Комекес” АД,
предоставен в КЕВР с вх. № Е-15-29-4 от 30.03.2017 г.;
 Писмо с вх. № Е-15-29-11 от 23.08.2017 г. с допълнителна информация във връзка
с проверката.
3.

В резултат на проверката са направени следните констатации:

3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):
година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
14 911
681 -14 230
4,57%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и
съоръжения:
Инвестиции (хил.лв.)
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2016
2 608
615
-1 993
23,58%
3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи
потребители:

година
2016

Годишна консумация на природен газ (хил.м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
стопански
битови стопански битови стопански битови стопански битови
8 778
1 321
8 727
1 487
-51
166
99,41% 112,60%

3.4.
Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната
година (с натрупване):
Брой потребители
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
144
1 058
126
1 037
-18
-21
87,50%
98,02%
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-07
от 28.08.2017 г.
V. „Правецгаз 1” АД
1. „Правецгаз 1” АД е титуляр на 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. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
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• Бизнес план на „Правецгаз 1” АД за периода 2016 г. – 2020 г., одобрен с Решение
№ БП-58 от 03.11.2016 г. на КЕВР;
• Годишен финансов отчет за 2016 г. на „Правецгаз 1” АД, предоставен в КЕВР с вх.
№ Е-15-37-5 от 09.05.2017 г.;
• Годишна отчетна информация за 2016 г. на „Правецгаз 1” АД, предоставена в
КЕВР с вх. № Е-15-37-4 от 12.07.2017 г.;
• Писмо с вх. № Е-15-37-10 от 24.08.2017 г. с допълнителна информация във връзка с
проверката.
3. В резултат на проверката са направени следните констатации:
3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):

година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
900
0
-900
0%

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

година
2016

Инвестиции (хил.лв.)
бизнес план отчет разлика
71
14
-57

изпълнение %
19,72 %

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи
потребители:
Годишна консумация на природен газ (хил. м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
1 400
461
1 358
422
-42
-39
97,00 % 91,54 %
3.4.
Изпълнение на бизнес плана за общ брой потребители към края на отчетната
година (с натрупване):
Брой потребители
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
132
469
143
481
11
12
108,33 % 102,56 %
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-8 от
29.08.2017 г.
VI. „Севлиевогаз-2000“ АД
1. „Севлиевогаз-2000” АД е титуляр на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за
дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от 27.04.2009 г. за
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дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община
Севлиево за срок до 17.12.2020 г.
2. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
 Бизнес план на „Севлиевогаз-2000” АД за периода 2015 г. – 2019 г., одобрен с
Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на КЕВР;
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на „Севлиевогаз-2000” АД, предоставен в
КЕВР с вх. № Е-15-26-3 от 04.04.2017 г.
 Писмо с вх. № Е-15-26-9 от 23.08.2017 г. с допълнителна информация във връзка с
проверката.
3. В резултат на проверката са направени следните констатации:
3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):

година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
737
406
-331
55,09 %

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и
съоръжения:
Инвестиции (хил. лв.)
година бизнес план отчет разлика изпълнение %
2016
44,825
154
109
343,56 %
3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи
потребители:
Годишна консумация на природен газ (хил.м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
4 800
3 010
17 235
3 392
12 435
382
359,06 % 112,69 %
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти (с натрупване):
Брой клиенти
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
4 800
3 010
4 603
3 392
-197
382
95,90 % 126,91 %
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-09
от 29.08.2017 г.
VII. „Тецеко“ ЕООД
1. „Тецеко” ЕООД е титуляр на 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
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„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Свищов и
Белене за срок от 35 години.
2. Проверката е извършена на база следните документи и информация:
 Бизнес план на „Тецеко” ЕООД за периода 2013 г. – 2017 г., одобрен с Решение №
И1-Л-394 от 29.07.2015 г. на КЕВР;
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на „Тецеко” ЕООД, предоставен в КЕВР с
вх. № Е-15-55-4 от 31.03.2017 г.
3. В резултат на проверката са направени следните констатации:
3.1. Изпълнение на бизнес плана за изградена газоразпределителна мрежа
(разпределителни газопроводи и отклонения):
година
2016

Изградена мрежа (л.м.)
бизнес план отчет разлика изпълнение %
28 837
0
-28 837
0%

3.2. Изпълнение на бизнес плана за инвестиции в газоразпределителна мрежа и
съоръжения:
година
2016

Инвестиции (хил. лв.)
бизнес план отчет разлика
2 452
0
-2 452

изпълнение %
0%

3.3. Изпълнение на бизнес плана за годишна консумация на природен газ по групи
потребители:
Годишна консумация на природен газ (хил.м3)
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
11 225
1 845
7 053
0
-4 172
-1 845 62,83,00%
0%
3.4. Изпълнение на бизнес плана за общ брой клиенти (с натрупване):
Брой клиенти
бизнес план
отчет
разлика
изпълнение %
година
стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
2016
61
1 230
1
0
-60
-1 230
2,00 %
0%
За резултатите от проверката е съставен и подписан двустранен протокол № Г-И-12
от 31.08.2017 г.
Във връзка с извършване на проверката на изпълнението на показателите на
одобрените бизнес планове за 2016 г., с писма с изх. № Е-15-28-9 от 14.08.2017 г.; № Е-1530-9 от 14.08.2017 г.; № Е-15-33-12 от 14.08.2017 г.; № Е-15-29-11 от 14.08.2017 г.; № Е15-37-10 от 14.08.2017 г. и № Е-15-26-9 от 14.08.2017 г. от дружествата е изискано да
предоставят информация в табличен вид за отчетните стойности за 2016 г. по
амортизационни планове от модела за цени, утвърдени за дейностите „разпределение на
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природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Предоставена е
информация, както следва:
1.
„Балкангаз-2000” АД с писмо с вх. № Е-15-28-9 от 24.08.2017 г. е
представило следните данни:
(…)
2.
„Добруджа газ“ АД с писмо с вх. № Е-15-30-9 от 25.08.2017 г. е
представило следните данни:
(…)
3.
„Камено-газ“ ЕООД с писмо с вх. № Е-15-33-12 от 28.08.2017 г. е
предоставило следните данни:
(…)
4.
„Комекес“ АД с писмо с вх. № Е-15-29-11 от 23.08.2017 г. е
предоставило следните данни:
(…)
5.
„Правецгаз 1“ АД с писмо с вх. № Е-15-37-10 от 24.08.2017 г. е
предоставило следните данни:
(…)
6.
„Севлиевогаз-2000“ АД с писмо с вх. № Е-15-26-9 от 23.08.2017 г. е
предоставило следните данни:
(…)
На „Тецеко“ ЕООД с Решение № Ц-63 от 28.11.2012 г. на Комисията на
дружеството са утвърдени цени за пренос на природен газ през газоразпределителната
мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към
газоразпределителната мрежа за територията на община Свищов за периода 2013 г. – 2017
г. С Решение № И1-Л-394 от 29.07.2015 г. на Комисията лицензиите на „Тецеко” ЕООД за
осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен
газ от краен снабдител” са изменени, като към лицензионната територия община Свищов е
присъединена територията на община Белене и е одобрен актуализиран бизнес план на
дружеството за периода 2013 г. - 2017 г. На дружеството не са утвърдени актуализирани
цени във връзка с изменението на лицензиите. Инвестициите за 2016 г. в актуализирания
бизнес план не съответстват на заложените инвестиции в електронния модел на цените. В
тази връзка, от дружеството не е изискана информация за отчетните стойности за 2016 г.
по амортизационен план от модела за цени.
Изказвания по т.1:
Докладва Р. Тодорова. Със заповед на Председателя на КЕВР е възложено на
работната група в периода от 04.07.2017 г. до 06.10.2017 г. да извърши проверка по
документи на изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове, в т.ч.
планирани и отчетени инвестиции от газоразпределителните дружества по график, да
състави констативни протоколи и да изготви доклади за резултатите от проверката.
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Проверката е разделена на три периода. Докладът, обхващаш първия период от
проверката, е приет на закрито заседание на Комисията на 10.08.2017 г. Вторият период на
проверката обхваща дружествата „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД, „Камено-газ“
ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и „Тецеко“ ЕООД.
Съгласно заповедта проверката е извършена от 05.08.2017 г. до 05.09.2017 г. и обхваща
изпълнението на показателите на одобрените бизнес планове за 2016 г. Проверени са
следните показатели: изградена мрежа, направени инвестиции, годишна консумация на
природен газ и брой присъединени клиенти. Резултатите са предоставени в табличен вид в
доклада. В изпълнение на заповедта са съпоставени показателите в одобрените бизнес
планове за 2016 г. с годишните доклади за дейността за 2016 г. на цитираните дружества.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Балкангаз-2000”АД за територията на
община Ботевград е 27%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за
стопански клиенти е 86%, а за битови – 102%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Добруджа газ ” АД за територията на
община Генерал Тошево е 176%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за
стопански клиенти е 115%, а за битови – 88%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Камено-газ“ ЕООД за територията на
община Камено е 184%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за стопански
клиенти е 103%, а за битови – 80%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Комекес“ АД за територията на община
Самоков е 23%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за стопански
клиенти е 99%, а за битови – 112%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Правецгаз 1“ АД за територията на
община Правец е 19%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за стопански
клиенти е 97%, а за битови – 91%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Севлиевогаз-2000“ АД за територията
на община Севлиево е 343%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за
стопански клиенти е 359%, а за битови – 112%.
Изпълнение на инвестициите в хил. лв. на „Тецеко“ ЕООД за територията на
община Свищов и Белене е 0%. Изпълнение на годишна консумация на природен газ за
стопански клиенти е 62% (имат само 1 стопански потребител), а за битови – 0%, тъй като
нямат такива.
Във връзка с извършване на проверката на изпълнението на показателите на
одобрените бизнес планове за 2016 г. от всички дружествата, с изключение на „Тецеко“
ЕООД, е изискано да предоставят информация за отчетните стойности за 2016 г. по
амортизационни планове от модела за цени, утвърдени за дейностите „разпределение на
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Тези стойности са
дадени в доклада в табличен вид.
С Решение на Комисията от 29.07.2015 г. лицензиите на „Тецеко” ЕООД за
осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен
газ от краен снабдител” са изменени, като към лицензионната територия община Свищов е
присъединена територията на община Белене и е одобрен актуализиран бизнес план на
дружеството за периода 2013 г. - 2017 г. На дружеството не са утвърдени актуализирани
цени във връзка с изменението на лицензиите. Инвестициите за 2016 г. в актуализирания
бизнес план не съответстват на заложените инвестиции в електронния модел на цените. В
тази връзка от дружеството не е изискана информация за отчетните стойности за 2016 г.
по амортизационен план от модела за цени.
С всички дружества, включени във втория период на проверката, са подписани
Констативни протоколи. От проверените дружества няма предоставени становища
относно извършената проверка на инвестициите.
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
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регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги, работната група предлага Комисията да вземе решение, с което да
приеме доклада на работната група относно проверката, извършена съгласно Заповед № ЗЕ-97 от 04.07.2017 г. на Председателя на КЕВР.
И. Н. Иванов установи, че няма допълнения и изказвания, и подложи на гласуване
проекта на решение, прочетен от Р. Тодорова.
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
Р Е Ш И:
Приема за сведение доклад относно проверка на изпълнението на показателите на
одобрените бизнес планове на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД, „Камено-газ“
ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и „Тецеко“ ЕООД.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев и Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно оповестяване на създадената от
Комисията за енергийно и водно регулиране практика при решаване на спорове по
жалби на клиенти срещу електроснабдителни дружества относно предназначението
на ползваната в обектите електрическа енергия.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили
многобройни жалби на клиенти, собственици и/или ползватели на обекти, с нежилищно
предназначение, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), срещу
електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната в обектите
електрическа енергия.
В изпълнение на правомощията си по чл. 22 от Закона за енергетиката, КЕВР е
разгледала тези жалби и се е произнесла с мотивирани решения, като в резултат се е
формирала трайна практика на Комисията при решаването на възникналите спорове.
За всяко от приетите от КЕВР решения са уведомени както клиентът, така и
съответното електроснабдително дружество - „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН
България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, но въпреки това, в
Комисията продължават да постъпват жалби със същия предмет, а видно от становищата
на тези дружества, отговорите до техните клиенти са в противоречие с практиката на
КЕВР.
Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията осъществява
своята дейност при условията на прозрачност и публичност на нейната работа, които се

12

осигуряват включително чрез публично обявяване на следваната политика и създадената
практика по прилагане на нейните актове и мотивите за тяхната промяна.
Предвид гореизложеното, и в изпълнение на дадени указания от членовете на
КЕВР по Протокол № 173 от 10.08.2017 г. от проведено закрито заседание, предлагаме
следния текст на писмо до „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД:
Съгласно т. 2а на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за
енергетиката (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., доп. ДВ, бр. 23 от 2013 г. в сила от 17.07.2012
г., битовият клиент се определя като клиент, който купува електрическа енергия за
собствени битови нужди. В т. 33а от ДР на ЗЕ небитовият клиент е определен като клиент,
който купува електрическа енергия за небитови нужди.
Въведеното в ЗЕ разделение на клиентите е в съответствие и с целта на
дефинитивните норми на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент от 13 юли
2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна
на Директива 2003/54/ЕО, а именно: чл. 2, т. 10, съгласно която „битов клиент“ означава
клиент, купуващ електроенергия за собствена битова консумация, като се изключват
търговски или професионални дейности, съгласно чл. 2, т. 11 - „небитов клиент“ означава
физическо или юридическо лице, купуващо електроенергия, която не е за негови
собствени битови нужди и включва производители и клиенти на едро.
Видно от горното, според ЗЕ, разделението на двата вида клиенти е на плоскостта
на различните нужди, които те ще задоволяват със закупената електрическа енергия, а не
на плоскостта на предназначението на обектите, където ще я потребяват. Тази концепция
е залегнала и в текстове в Общите условия на дружествата. За клиента е налице право да
ползва електрическата енергия за битови или за стопански нужди и право да предприема
действия по промяна на предназначението на цялата или част от използваната
електрическа енергия (от небитова на битова или обратно) на територията на един обект.
Критериите за дефиниране на клиентите са заложени и в одобрените от
Комисията Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от
електроснабдителните дружества (Общите условия, ОУ), както следва:
Съгласно чл. 1, т. 4 от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване“
ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-013 от 10.05.2008 г. на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), клиент е „потребител на електрическа енергия за
битови нужди“ - физическо лице, собственик или ползвател на имот, присъединен към
електроразпределителната мрежа на дружеството съгласно действащото законодателство,
което ползва електрическа енергия за домакинството си, или „потребител на енергия за
стопански нужди” - физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на
държавния или общинския бюджет, което купува електрическа енергия за стопански и/или
обществени нужди за обект, присъединен към електроразпределителната мрежа на
дружеството.
Член 6, ал. 1 от Общите условия на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД дава
възможност електрическата енергия да се използва от клиента за битови или стопански
нужди. Алинея 4 на чл. 6 предвижда, че клиентът е длъжен незабавно и писмено да
уведоми дружеството в случаите, когато на територията на един обект се наложи промяна
на предназначението на цялата или част от използваната електрическа енергия (от
стопанска на битова или обратно).
По смисъла на чл. 4, ал. 1 от Общите условия на „ЧЕЗ Електро България“ АД,
одобрени с Решение № ОУ-059 от 07.11.2007 г., изменени и допълнени с Решение № ОУ03 от 26.04.2010 г. на ДКЕВР, потребителят на електрическа енергия може да я използва
за битови или стопански нужди. Съгласно чл. 4, ал. 2 от ОУ на „ЧЕЗ Електро България“
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АД потребител на електрическа енергия за битови нужди е физическо лице – собственик
или ползвател на имот, което ползва електрическа енергия за домакинството си. В
клаузата на чл. 4, ал. 4 от на „ЧЕЗ Електро България“ АД е регламентирано, че потребител
на електрическа енергия за стопански нужди е физическо или юридическо лице, както и
лице на издръжка на държавния или общинския бюджет, което купува електрическа
енергия за стопански и/или обществени нужди за обект, присъединен към
електроразпределителната мрежа съгласно действащото законодателство. Съгласно чл. 8,
ал. 3, т. 4 от ОУ на „ЧЕЗ Електро България“ АД към заявлението за продажба на
електрическа енергия от клиента се декларира дали електрическата енергия ще се
използва за битови или за стопански нужди.
По смисъла на чл. 2 от ОУ на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, одобрени с Решение
№ ОУ-06 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, отмени с Решение № 798 от 20.01.2017 г. на
Върховния административен съд (ВАС), „битов клиент“ е клиент, който купува
електрическа енергия за собствени битови нужди, а „небитов клиент“ е клиент, който
купува електрическа енергия за небитови нужди.
В клаузата на чл. 16, ал. 1, т. 4 от ОУ на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД
(отменени) е предвидено, че клиентът се задължава да уведоми писмено „ЕНЕРГО-ПРО
Продажби” АД при извършена промяна на предназначението на имота съгласно
действащото законодателство в 30 (тридесет) дневен срок от датата на промяната.
След отмяната на Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г. от 21.07.2014 г. на ДКЕВР,
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД прилага в отношенията с клиентите си действалите преди
07.09.2014 г. Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, одобрени с Решение № ОУ-061/07.11.2007 г., изм. с
Решение № И-1-Л-138/12.11.2012 г. (Общи условия от 2007 г.).
По смисъла на чл. 4 от Общите условия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД от 2007
г., потребител на електрическа енергия за битови нужди е физическо лице, което ползва
електрическа енергия за домакинството си, а потребител на електрическа енергия за
стопански нужди е физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на
държавния или общинския бюджет, което купува електрическа енергия за стопански
нужди.
В чл. 17, т. 4 от Общи условия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД от 2007 г. е
регламентирано, че в случаите, когато имот, снабдяван с електрическа енергия за
стопански нужди се използва или предоставя на други лица за битови нужди,
потребителят е длъжен да уведоми за това електроснабдителното дружество в 30-дневен
срок от започването на използването или от предоставянето на имота.
От всичко изложено се налага изводът, че водещ критерий за разделение между
битов и небитов клиент са нуждите, за които се ползва електрическата енергия в обекта, а
не предназначението на същия. В тази връзка промяната на предназначението на
използваната електрическа енергия не следва задължително да се обвързва с промяна на
предназначението на обекта, по реда и при условията на ЗУТ.
В съответствие с горното е практиката на Комисията в приетите от нея решения
по постъпили жалби на клиенти срещу електроснабдителни дружества, а именно:
- Решение № Ж-93/23.11.2016 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-162 от 28.06.2016 г.
срещу „ЕВН България Електроразпределение“ EАД и „ЕВН България Електроснабдяване“
EАД с което се дават задължителни указания за промяна статута на обект „ателие“
- Решение № Ж-115/21.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-04-03-7 от 28.07.2016 г
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД с което се дават задължителни указания
за промяна статута на обект „ателие“;
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- Решение № Ж-51/21.07.2016 г. по жалба с вх. Е-04-02-92 от 25.02.2016 г. срещу
„ЕВН България Електроснабдяване“ EАД с което се дават задължителни указания за
промяна статута на обект „ателие“;
- Решение № Ж-54/08.03.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-274 от 03.10.2016 г.
срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД; с което се дават задължителни указания за промяна
статута на обект „припокрит фургон“;
- Решение № Ж-70/07.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-8 от 03.02.2017 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД; с което се дават задължителни указания
за промяна статута на обект „клуб-офис“;
- Решение № Ж-78/10.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-43 от 19.10.2016 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД с което се дават задължителни указания
за промяна статута на обект „ателие“;
- Решение № Ж-168/21.06.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-49-19 от 17.05.2017 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД с което се дават задължителни указания
за промяна статута на обект „ателие“;
- Решение № Ж-294/10.08.2017 г. по жалба с вх. № № Е-11С-00-31 от 09.06.2017 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД с което се дават задължителни указания
за промяна статута на обект „ателие“.
Следва да се посочи, че при част от разгледаните жалби е установено
неизпълнение на задължения от страна на клиента, поради което административните
производства са прекратени:
- Решение № Ж-52/08.03.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-23 от 09.01.2017 г
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД;
- Решение № Ж-55/08.03.2017 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-53 от 13.12.2016 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД;
- Решение № Ж-186/04.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-47-17 от 07.04.2017 г.
срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД;
- Решение № Ж-265/25.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-74 от 07.02.2017 г.
срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД.
Следваната от Комисията практика при разрешаване на спорове между клиенти и
електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната електрическа
енергия се потвърждава и от съществуващата съдебна практика:
- Решение № 12769 от 28.10.2014 г. по адм. дело № 12307 от 2013 г. по описа на
ВАС, Четвърто отделение, оставено в сила с Решение № 2524 от 10.03.2015 г. по адм. дело
№ 302 от 2015 г. по описа на ВАС, Петчленен състав - I колегия.
- Решение № 273 от 06.10.2014 г. по гр. дело № 693 по описа за 2014 г. на
Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение, с което е оставено в сила
Решение № 269 от 30.10.2013 г., постановено по въззивно гр. дело № 502 от 2013 г. на
Сливенския окръжен съд, с което се потвърждава първоинстанционно Решение № 690 от
01.07.2013 г. по гр.д. № 4541 от 2009 г. на Сливенски районен съд.
- Решение № 5826 от 10.09.2016 г. по адм. дело № 927 от 2016 г. по описа на
АССГ, Трето отделение, 46 състав потвърдено с Решение № 3765 от 28.03.2017 г. по адм.
дело № 12292 от 2016 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение.
Предвид изложеното по-горе, решаването на спорове между клиентите и
електроснабдителните дружества, свързани с промяна на статута на клиентите по
отношение на ползваната от тях електрическа енергия в съответните обекти, следва да се
извършва съобразно действащото законодателство и одобрените Общи условия, като се
отчитат фактите и спецификите на всеки отделен случай. При наличие на декларирано
желание от страна на клиент и предоставяне от негова страна на изискващите се от
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действащата нормативна уредба документи, дружествата не следва да отказват промяна на
статута на клиента по отношение на ползваната в обекта електрическа енергия.
Изказвания по т.2:
Докладва М. Ценкова. В Комисията са постъпили многобройни жалби на клиенти,
собственици или ползватели на обекти с нежилищно предназначение по смисъла на
Закона за устройство на територията, срещу електроснабдителни дружества относно
предназначението на ползваната в обектите електрическа енергия.
В изпълнение на правомощията си по чл. 22 от Закона за енергетиката, КЕВР е
разгледала тези жалби и се е произнесла с мотивирани решения, като в резултат се е
формирала трайна практика на Комисията при решаването на възникналите спорове.
За всяко от приетите от КЕВР решения са уведомени както клиентът, така и
съответното електроснабдително дружество - „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН
България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, но въпреки това, в
Комисията продължават да постъпват жалби със същия предмет, а видно от становищата
на тези дружества, отговорите до техните клиенти са в противоречие с практиката на
КЕВР.
Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната
администрация, Комисията осъществява своята дейност при условията на прозрачност и
публичност на нейната работа, които се осигуряват включително чрез публично обявяване
на следваната политика и създадената практика по прилагане на нейните актове и
мотивите за тяхната промяна.
Предвид гореизложеното и в изпълнение на дадени указания от членовете на КЕВР
по Протокол № 173 от 10.08.2017 г. от проведено закрито заседание, към доклада е
приложен проект на писмо, което да се изпрати до „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН
България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.
Докладът съдържа текста на писмото, което е приложение към него. Той е
идентичен с практиката на Комисията до момента. Описани са решенията, които е взела
Комисията, когато е давала указания. Посочени са решенията, по които преписката е
прекратена, поради неизпълнение на задължения от страна на клиентите. Посочени са
съдебните решения до момента, които са практика към практиката на КЕВР.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на писмо до електроснабдителните дружества.
И. Н. Иванов даде думата за изказвания. Иванов каза, че писмото е изготвено на
база на решение, което Комисията е взела на закрито заседание преди около 20 дни. И. Н.
Иванов припомни, че не е участвал в това заседание.
И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта
на решение, прочетен от М. Ценкова.
Предвид гореизложеното, и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно оповестяване на създадената от Комисията за
енергийно и водно регулиране практика при решаване на спорове по жалби на клиенти
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срещу електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната в обектите
електрическа енергия;
2. Приема проект на писмо до електроснабдителните дружества.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев и Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад относно анализ на наличните данни с оглед
утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови
период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община
Костинброд
Със Заповед № З-Е-132 от 23.08.2017 г. на председателя на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е сформирана работна група, която да
извърши проучване относно действащите ценови и регулаторни периоди на „Аресгаз“
АД, „Газинженеринг“ ООД, „Каварна газ“ ООД, „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз
Мрежи“ АД, анализ относно наличието на предпоставки за извършване на корекция на
необходими им приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период, както
и анализ с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия
ценови период от регулаторния период, на съответните дружества. Посочената заповед е
във връзка с решение по Протокол № 172 от 10.08.2017 г., т. 1 на КЕВР, с което е приет
Доклад с вх. № Е-Дк-543 от 04.08.2017 г. относно проверка на изпълнението на
показателите на одобрените бизнес планове на „Аресгаз“ АД, „Газинженеринг“ ООД,
„Каварна газ“ ООД, „Костинбродгаз“ ООД и „Овергаз Мрежи“ АД.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията осъществява
регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. По силата на чл. 30, ал. 1, т. 8 и
т. 12 от ЗЕ, съответно на чл. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на
цените на природния газ (НРЦПГ, Наредбата), на регулиране от КЕВР подлежат цените,
по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към
съответните газоразпределителни мрежи (ГРМ) и цените за достъп и пренос на природен
газ през преносни и/или разпределителни мрежи. Методите за регулиране на цените,
правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на
информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените са
определени в НРЦПГ.
Цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за
продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към
съответните газоразпределителни мрежи се регулират от КЕВР чрез прилагане на метода
„горна граница на цени“, при който Комисията след проведен регулаторен преглед
утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата
година от регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова година или в
края на регулаторния период в съответствие с глава трета от НРЦПГ (чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Наредбата). Годишните корекции, които могат да бъдат извършени при регулиране на
цените чрез посочения метод са регламентирани в чл. 25, ал. 2 от НРЦПГ, в т.ч. със
стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на
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достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените
отчети и/или извършена проверка.
Глава четвърта от НРЦПГ регламентира реда за утвърждаване, определяне и
изменение на цените. В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от НРЦПГ,
енергийните предприятия, спрямо които се прилага методът „горна граница на цени“,
подават заявление за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи
и/или цени за втория или следващите ценови периоди от регулаторния период.
Заявлението се подава не по-късно от 3 месеца преди изтичането на предходния ценови
период (чл. 31, ал. 2 от НРЦПГ).
Във връзка с горното, с писмо с изх. № Е-15-00-4 от 13.06.2017 г. КЕВР е
информирала газоразпределителните дружества (ГРД) относно изискванията на
горецитираните разпоредби. ГРД са уведомени, че ако енергийно предприятие не е подало
заявление за изменение на цени, Комисията може да утвърди коригирани необходими
приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период въз основа на
данните, с които разполага съгласно чл. 37, ал. 3 от НРЦПГ.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от НРЦПГ, при регулиране на цените чрез метода на ценово
регулиране „горна граница на цени“ могат да се извършат следните годишни корекции:
1. с инфлационен индекс (И) за предходна година на основата на данни от
Националния статистически институт съобразно влиянието му върху признатите разходи
за дейността (без разходите за амортизации) и коефициент за подобряване на
ефективността „Х“ при спазване на принципите на чл. 23 и 31 от ЗЕ;
2. с показатели въз основа на изпълнението (качество на природния газ, качество на
обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се
коригират при неизпълнението на определените от Комисията целеви показатели;
3. със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на
основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно
представените отчети и/или извършена проверка.
Според данни на Националния статистически институт, годишната инфлация за
периода м. януари 2016 г. – м. декември 2016 г. е 0.1%, което е пренебрежимо малък
процент, за да даде отражение в получените от ГРД приходи. Коефициентът за
подобряване на ефективността „Х“ представлява целева величина и изразява
относителното намаляване на разходите на енергийните предприятия за осъществяване на
съответната лицензионна дейност (§1, т. 3 от ДР на НРЦПГ). Въз основа на наличните
данни не може да се установи намаляване на разходите, свързани с лицензионната дейност
на дружествата, поради което не е необходимо да бъде извършена и корекция с
коефициент за подобряване на ефективността.
Не е налице необходимост от извършване на корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 2 от
НРЦПГ, доколкото липсва установяване на неизпълнение на целеви показатели за
качество.
С оглед преценка на необходимостта от корекция на необходимите приходи и цени
за следващия ценови период от регулаторния период за ГРД, които не са подали заявления
съгласно изискванията на чл. 31 от НРЦПГ, е извършен анализ въз основа на наличните
данни по отношение на „Костинбродгаз“ ООД включително от предоставени от
дружеството отчети. „Костинбродгаз“ ООД не е подало заявление за утвърждаване
изменението на коригирани необходими приходи и/или цени, съгласно изискването на чл.
31, ал. 1 в срока по ал. 2 от НРЦПГ. В тази връзка е налице формална предпоставка за
извършване на преценка с оглед утвърждаване на корекция на необходимите приходи и
цени съгласно чл. 37, ал. 3 от НРЦПГ.
С писмо с изх. № Е-15-40-13 от 16.08.2017 г. на Комисията от „Костинбродгаз“
ООД е изискано подробно описание на извършените инвестиции (лв.) в линейна част
(разпределителни газопроводи и отклонения), съоръжения (без битови) и съоръжения за
битови клиенти, отчетени през 2016 г., както и други инвестиции в нетекущи активи,
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свързани с лицензионните дейности. В указания срок „Костинбродгаз“ ООД не е
предоставило изисканата допълнителна информация. За целите на корекциите са
използвани данни от предоставения отчет и доклад за дейността на дружеството.
В изпълнение на поставените задачи по т. II. 2 и т. II. 3 от цитираната заповед,
и след извършен преглед на данните, фактите и обстоятелствата беше установено
следното:
„Костинбродгаз“ ООД е титуляр на лицензия № Л-211-08 от 25.09.2006 г. за
осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от
27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ за територията на община Костинброд за срок до 25.09.2041 г.
С Решение № БП-55 от 29.08.2016 г. КЕВР е одобрила бизнес план на
„Костинбродгаз“ ООД за периода от 2016 г. до 2020 г. включително, за територията на
община Костинброд.
С Решение № Ц-36 от 30.09.2016 г. Комисията е утвърдила, считано от 01.10.2016
г., на „Костинбродгаз“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната
мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към
газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд, за регулаторния
период от 2016 г. до 2020 г. включително.
Дружеството е информирано за резултатите от проверката, извършена съгласно
Заповед № З-Е-97 от 04.07.2017 г., чрез съставен двустранен протокол с № Г-И-03 от
19.07.2017 г., подписан от „Костинбродгаз“ ООД.
Направени са изчисления за установяване на разлики между прогнозираните и
отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи, както и за
установяване на разлики при ценообразуващите елементи, заложени в утвърдените на
дружеството цени за текущия ценови период.
Разликите при изпълнението на инвестициите в газоразпределителна мрежа и
съоръжения за дейност „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 1:
Инвестиции за 2016 г.
Газопроводи – линейна част и отклонения
Небитови съоръжения
Битови съоръжения
Общо:

Мярка
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

Бизнес план
277
25
17
319

Отчет
128
10
12
150

Таблица № 1
Разлика
149
15
5
169

Разликите при изпълнението на планираната консумация са посочени в Таблица №
2:
Консумация по групи клиенти за 2016 г.
Промишлени
Обществено-административни и търговски
Битови
Общо:

Мярка
хил. м3
хил. м3
хил. м3
хил. м3

Бизнес план
8286
342
660
9288

Отчет
5126
296
733
6155

Таблица № 2
Разлика
3160
46
-73
3133

Утвърдените на дружеството необходими годишни приходи за 2016 г. за дейността
„разпределение на природен газ“ са в размер на 805 хил. лв. Съгласно предоставените от
„Костинбродгаз“ ООД отчетни данни за същата година, то е получило приходи от
продажба на природен газ в размер на 536 хил. лв. Финансовият резултат на дружеството
за 2016 г. е печалба в размер на 118 хил. лв.
Отражението на корекциите съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ в необходимите
годишни приходи (НГП) за дейността „разпределение на природен газ“ е посочено в
Таблица № 3:
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Групи клиенти

Мярка

Промишлени
ОА и търговски
Битови
Общо:

хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

Утвърдени НГП по години
2016 г.
2017 г.
2018 г.
581
621
640
73
78
83
151
165
179
805
864
902

Таблица № 3
Коригирани НГП по години
2016 г.
2017 г.
2018 г.
567
604
623
71
76
81
148
161
174
785
841
878

В съответствие с горецитираната разпоредба от Наредбата, са извършени корекции
с разликите между прогнозираните и отчетените инвестиции в нетекущи активи на
утвърдените с Решение № Ц-36 от 30.09.2016 г. цени, резултатите от тях са посочени в
Таблица № 4:
Таблица № 4
Клиентски групи и
подгрупи
Промишлени:
до 20 хил. м3
до 200 хил. м3
до 1000 хил. м3
над 1000 хил. м3
метанстанции
ОА и търговски:
до 5 хил. м3
до 20 хил. м3
до 100 хил. м3
над 100 хил. м3
Битови

Утвърдени цени за
пренос на природен
газ през ГРМ
(лв./1000 м3)

Коригирани цени за
пренос на природен
газ през ГРМ
(лв./1000 м3)

Разлика в
лв./1000 м3

Разлика в %

107.32
90.57
77.34
67.52
74.57

104.68
88.32
75.42
65.85
72.72

-2.64
-2.25
-1.91
-1.67
-1.85

-2.46%
-2.48%
-2.48%
-2.47%
-2.47%

204.25
188.38
148.66
111.72
204.58

199.15
183.72
144.95
108.92
199.49

-5.10
-4.66
-3.71
-2.81
-5.09

-2.50%
-2.47%
-2.50%
-2.51%
-2.49%

Цените, по които дружеството продава природен газ на клиенти, присъединени към
газоразпределителната мрежа, както и цените за присъединяване остават непроменени,
поради факта, че установените разлики между прогнозираните и отчетените инвестиции в
нетекущи активи са в дейност „разпределение на природен газ“.
Изказвания по т.3:
И. Н. Иванов каза, че е обяснил процедурата. Докладът е бил представен от
работната група. Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси. Ако
няма въпроси, И. Н. Иванов предложи да се пристъпи към гласуване и възложи на Б.
Наумов да прочете проекта на решение.
Б. Наумов прочете:
На основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 25, ал. 2, т.
3 и чл. 37, ал. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на
цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45 и чл. 51 от Правилника за
дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
предлагаме Комисията да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на
доклада по т. 1 и за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 ЗЕ на приетия
проект на решение;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи
„Костинбродгаз“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството,
както и заинтересованите лица за участие в общественото обсъждане;
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4. Докладът, проектът на решение, както и датата и часът за провеждане на
открито заседание и обществено обсъждане да бъдат публикувани на интернет
страницата на КЕВР.
С. Тодорова каза, че доста интересно се провежда това заседание. Точката е
включена като допълнителна. С. Тодорова не знае членовете на Комисията, които не са
присъствали на първото заседание, как са запознати с материалите, не е имало докладване,
но така се прави тук.
С. Тодорова каза, че е длъжна да каже, въпреки че не е имало докладване, отново
какво е нейното мнение. Тя счита, че не могат да бъдат правени корекции за период на
приложение на цени от два месеца. Тодорова намира това за недопустимо и заяви, че е
против.
И. Н. Иванов отбеляза, че материалите по тази точка са изпратени на всички
членове на Комисията, включително на тези, които тогава са отсъствали, още на 31 август,
когато докладът е бил входиран.
И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта
на решение, като насрочи провеждане на откритото заседание на 25.09.2017 г. от 15:00 ч. и
обществено обсъждане – 25.09.2017 г. от 15:10 ч.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за
енергетиката, чл. 25, ал. 2, т. 3 и чл. 37, ал. 3, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45
и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на
коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния
период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 25.09.2017 г. от
15:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Костинбродгаз“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед
утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от
регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 25.09.2017 г.
от 15:10 ч.;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото
обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев и Евгения Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов,
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Владко Владимиров и Георги Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Светла Тодорова и Евгения Харитонова гласуват „против“.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
Приема за сведение доклад относно проверка на изпълнението на показателите на
одобрените бизнес планове на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД, „Камено-газ“
ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и „Тецеко“ ЕООД.
По т.2 както следва:
1. Приема доклад относно оповестяване на създадената от Комисията за енергийно
и водно регулиране практика при решаване на спорове по жалби на клиенти срещу
електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната в обектите
електрическа енергия;
2. Приема проект на писмо до електроснабдителните дружества.
По т.3 както следва:
1. Приема доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на
коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния
период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд.
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1. на 25.09.2017 г. от
15:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи
„Костинбродгаз“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Приема проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед
утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от
регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 4 на 25.09.2017 г.
от 15:10 ч.;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане
да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата
на КЕВР.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-543 от 07.09.2017 г. - проверка на изпълнението на
показателите на одобрените бизнес планове на „Балкангаз-2000”АД, „Добруджа газ“ АД,
„Камено-газ“ ЕООД, „Комекес“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „Севлиевогаз-2000“ АД и
„Тецеко“ ЕООД;
2. Доклад с вх. № Е-Дк-579 от 01.09.2017 г. - оповестяване на създадената от
Комисията за енергийно и водно регулиране практика при решаване на спорове по жалби
на клиенти срещу електроснабдителни дружества относно предназначението на
ползваната в обектите електрическа енергия;
3. Доклад с вх. № E-Дк-576 от 31.08.2017 г. - анализ на наличните данни с оглед
утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от
регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд.
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ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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