РЕШЕНИЕ
№ Р - 273
от 05.06.2018 г.
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 05.06.2018 г., след като разгледа заявление
с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 01.02.2018 г., подадено от „Райков сервиз“ ООД за разрешаване
започване осъществяването на лицензионна дейност съгласно издадените лицензии
№ Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на
природен газ“ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Смолян,
установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от
01.02.2018 г. от „Райков сервиз“ ООД, с искане за разрешаване започване на
осъществяването на лицензионна дейност съгласно издадените лицензии № Л-448-08 от
31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-44812 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ на територията на община Смолян. Заявлението е подадено на основание чл.
22, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ) и към него са приложени документи по чл. 21, ал. 1 от НЛДЕ и констативен акт за
установяване на годността за приемане на строежа образец 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С писмо с вх. № ЕЗЛР-Р-3 от 06.02.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило: бизнес план за периода 20182022 г., копие от становище на Регионална инспекция по околната среда и водите –
Смолян (РИОСВ) и модел за ценообразуване на магнитен носител.
Със Заповед № З-Е-8 от 07.02.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за
съответствие на искането с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и НЛДЕ.
След проверка на заявлението и приложенията към него са установени непълноти и
несъответствие с изискванията на чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ. В
тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 09.02.2018 г. на Комисията, са изискани
допълнителни данни и документи: актуализиран бизнес план за периода 2016-2020 г., с
отчетни стойности за 2017 г. и актуализирани данни за оставащите години до края на
периода; актуализиран график със сроковете на строителството за периода 2018-2020 г.;
незаверен годишен финансов отчет за 2017 г. и преработени прогнозни годишни
финансови отчети за периода 2018-2020 г.; копие от документ за платена такса в размер на
500 лв. за разглеждане на заявлението за издаване на разрешение за започване на
лицензионна дейност, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-3#4 от 12.03.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило
изисканите данни и документи.
С писмо с вх. № Е-15-58-6 от 18.04.2018 г., предвид допусната техническа грешка,
„Райков сервиз“ ООД е представило коригиран прогнозен счетоводен баланс за

лицензионните дейности за периода 2018-2020 г., както и отчет за паричните потоци на
дружеството за 2017 г. и справка от Национална агенция за приходите за актуално
състояние на действащите трудови договори на дружеството към 17.04.2018 г.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, се установи следното:
„Райков сервиз” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 126628942, със седалище и адрес на
управление: България, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, ул. „Хан
Аспарух” № 45. Предметът на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи
с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и
чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство, и
хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3 от ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки;
строително монтажна и сервизна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 от
ТЗ). Дружеството се управлява и представлява от управителите Румен Райков Пеев и
Евгения Райкова Пеева, заедно и поотделно. Размерът на капитала на дружеството е 5000
лв., като същият е внесен изцяло.
С Решение № ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. на Комисията, в резултат на проведен от
КЕВР конкурс за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността
„разпределение на природен газ” на територията на община Смолян, на „Райков сервиз“
ООД са издадени следните лицензии:
- лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г., издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл.
39, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 от НЛДЕ, за извършване
на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Смолян, за срок
от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване
започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за
изграждане на енергийния обект в община Смолян и срок за изграждане на енергийния
обект, така както е посочено в лицензията, приложение към решението;
- лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г., издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл.
39, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 44, ал. 4 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2 във връзка с чл. 46, ал. 2 от
НЛДЕ, за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на
територията на община Смолян, за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата
на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната
дейност, така както е посочено в лицензията, приложение към решението;
С Решение № ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. по т. IV, на основание чл. 20, ал. 2, във
връзка с чл. 9, ал. 4 от НЛДЕ, е определен срок за започване на дейността „разпределение
на природен газ” на територията на община Смолян от „Райков сервиз” ООД - датата на
решението на Комисията за разрешаване започване на осъществяването на лицензионната
дейност, но не по-късно от 01.03.2017 г. Този срок е отразен и в т 3.3. от Лицензия Л-44808 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ за територията на
община Смолян, респективно от Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
С Решение № И1-Л-448 от 07.12.2017 г. на КЕВР са изменени т. 3.3. от Лицензия №
Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и т. 3.3. от
Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“, като следва: „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на
решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната
дейност, но не по-късно от 01.03.2018 г.“. По т. 3 от цитираното решение е одобрен
актуализиран бизнес план на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за
периода 2016-2020 г. и актуализиран график със сроковете за строителството на
лицензионната територия.
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На основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, в случай на издаване на
лицензия по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ преди изграждане на енергийния обект се изисква
условията по чл. 40, ал. 1, т. 1 - 3 да са налице към момента на започване на
лицензионната дейност.
Съгласно чл. 21, ал. 1 от НЛДЕ, преди започване на осъществяването на
лицензионната дейност чрез енергийния обект, за който е издадена лицензия преди
изграждане на енергийния обект, лицензиантът е длъжен да представи пред Комисията
изискуемите съгласно цитираната разпоредба документи. В чл. 22, ал. 1 от НЛДЕ е
предвидена възможност по искане на лицензианта процедурата по чл. 21, ал. 1 от НЛДЕ да
се извърши след подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане
на строежа образец 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството. В този случай лицензиантът представя
документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 - 6 и констативния акт. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НЛДЕ,
комисията може да вземе решение, с което: разрешава започване осъществяването на
лицензионната дейност под условие - след получаване на документ за въвеждане на
строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), или дава задължителни указания и определя срок за отстраняване на
констатирани несъответствия с изискванията за осъществяване на лицензионната дейност.
Комисията може да отнема издадената лицензия, ако указанията не са изпълнени в
определения срок.
На основание чл. 21, ал. 3 от НЛДЕ, при приемане на решение за разрешаване
започване осъществяването на лицензионната дейност Комисията преценява дали са
налице условията по чл. 40, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗЕ, т.е. следва да бъде установено дали
заявителят има вещни права върху изградения енергиен обект, чрез който ще осъществява
дейността „разпределение на природен газ“, дали притежава технически и финансови
възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение
на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност и дали
енергийният обект отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за
опазване на околната среда.
1. Данни за техническите и експлоатационните характеристики на
новоизградения обект и на обслужващата го инфраструктура и списък на основните
и спомагателните съоръжения на енергийния обект
В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 22, ал. 1, изр. второ
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, „Райков сервиз“ ООД е представило данни за
техническите и експлоатационните характеристики на новоизградения обект и на
обслужващата го инфраструктура, както и списък на основните и спомагателните
съоръжения на енергийния обект.
Съгласно представените данни, природният газ ще се доставя до площадката
посредством батерии от бутилки, монтирани неподвижно върху полуремаркета или
платформи в компресирано състояние - 220 bar, които се позиционират по подходящ
начин. Компресираният природен газ чрез гъвкави връзки (за високо налягане DN 1/2"
NРТ, РN 350) се подвежда към колектор газов ∅30х3. Към газовия колектор се монтират и
мембранни манометри. С цел понижението на налягането в гъвкавите връзки се
предвиждат и кранове за природен газ. Газовият колектор ∅30х3 захранва
газорегулаторните пунктове ГРП 220/5 bаr. Последният е разположен външно спрямо
работната площадка за трейлерите. Газорегулаторният пункт ГРП 220/5 bаr редуцира
налягането на бутилките от максимална стойност 220 bаr на работна от 5 bаr.
Изчислителната максимална консумация на природен газ е 1500 нм³/ч.
На площадката е предвидено място за монтиране на 4 броя ГРП 220/5 bаr с общ
максимален часов разход 6000 нм³/ч. Тръбата за високо налягане ∅30х3 влиза в обема на
металния контейнер. Подвързана е към отоплител, изходът на който се присъединява към
регулатор на налягане 220/5 bаr. Редуцираният природен газ постъпва в отоплител средно
налягане за газ, който се присъединява към общ газов колектор. След това се монтират
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турбинни разходомери за природен газ DN100: тип Dresser G400 - 2 броя; в комбинация с
електронен коректор. След разходомера се извършват и преходи към подземни участъци.
Към всяко стъпало на ГРП е заложена съответната спирателна арматура. След
редукцията на природния газ е заложен и предпазен вентил. Подгряването на
топлоносителя е чрез газов стенен котел. Предвидено е изграждане и монтиране на
система за контрол, мониторинг и отчетност, данните от която позволяват лесна
диагностика от разстояние и своевременна реакция при проблеми в мрежата и пад на
налягане.
Изграденият към настоящия момент енергиен обект, представляващ подобект
„Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1,
гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“, се състои от Подетап 1.1: Разпределителен
газопровод - посока Запад от газово хранилище до т. 40 с дължина 352.35 м,
Разпределителен газопровод - посока Изток от газово хранилище до т. 113 с дължина
74.00 м; Разпределителен газопровод - посока Север от газово хранилище до т. 130 с
дължина 228.90 м и Отклонение до сградата на МБАЛ от т. 128 до т.129 с дължина 12.20
м.
Предвид представените от заявителя данни за техническите и експлоатационните
характеристики на новоизградения обект и на обслужващата го инфраструктура,
лицензиантът има технически възможности за започване осъществяването на
лицензионните дейности, при отчитане на обстоятелството, че липсва документ за
въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на ЗУТ.
2. Документи, доказващи правото на собственост, съответно ограничено
вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява
лицензионната дейност, заедно със скици и карти на съответните мрежи
Съгласно чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, лицензиантът следва да
има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако
те са изградени, с изключение на лицензиите по чл. 39, ал. 1, т. 5, 6, 7, 10 и 13 от ЗЕ.
Съгласно чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ, лицензиантът следва да
представи документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно
право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната
дейност, заедно със скици и карти на съответните мрежи. В тази връзка, „Райков сервиз“
ООД е представило копия от следните документи:
- нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 73 от 18.12.2015 г., видно от
който „Райков сервиз“ ООД е закупило поземлен имот с идентификатор 67653.934.282 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, с площ 2552 м², с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: ниско
застрояване;
- договор за учредяване на право на преминаване по чл. 192, ал.1 от ЗУТ от
12.10.2017 г., с който на „Райков сервиз“ ООД е учредено ограничено вещно право на
преминаване през имот 67653.934.284 в рамките на 10 м² за прокарване на трасе за обект
„Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“;
- договор за учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.1 от ЗУТ от
12.10.2017 г., с който в полза на „Райков сервиз“ ООД е учредено ограничено вещно право
на преминаване през имот 67653.918.750 в рамките на 2 м² за прокарване на трасе за обект
„Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“;
- Решение от 25.05.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-0446 от
25.05.2017 г. на кмета на община Смолян, одобрено от кмета на община Смолян, за
определяне на еднократни обезщетения, които следва да се заплатят от „Райков сервиз“
ООД на собственика на засегнатите имоти за учредяване на право на преминаване за
обект: „Газификация на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения
към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, област
Смолян“ през 27 бр. служещи общински имоти – публична и частна общинска
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собственост. Видно от посоченото решение проектът за изграждане на
газоразпределителна мрежа (ГРМ) ще обслужва господстващ поземлен имот с
идентификатор 67653.934.282, с площ 2552 м² по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Смолян;
- Заповед № 83 от 22.12.2015 г. на кмета на община Смолян за одобряване на
план-схема ПУП за обект: „Присъединителен газопровод от газова инсталация КПГ при
СОУ „Отец Паисий“ гр. Смолян ПИ-918.49 до вътрешна газова инсталация - ОДЗ
„Синчец“ ПИ-914.4“, предвиждащ възникването на сервитути в полза на „Райков сервиз“
ООД върху 7 бр. служещи имоти – публична общинска собственост и еднократно
обезщетение за собственика на имотите;
- скица № 15-481127-03.10.2017 г. на поземлен имот с идентификатор
67653.934.282;
- трасировъчен план на обект „Газификация на гр. Смолян“, подобект
„Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1,
гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“, съгласуван от Главния архитект на община
Смолян на 02.11.2017 г. (4 броя карти за съответните улици).
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1, изр. второ от НЛДЕ, лицензиантът е
представил и Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа от
29.01.2018 г. (образец 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството), с който е прието, че:
- строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията
към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и че наличната строителна документация в
достатъчна степен характеризира строителството;
- недостатъци по изпълнените строително-монтажни работи – няма;
- временно строителство – няма.
Видно от цитирания констативен акт, с него се извършва предаване от строителя на
възложителя „Райков сервиз“ ООД на строеж „Газификация на град Смолян“, подобект
„Газоразпределителна станция за природен газ - компресиран газ“ в УПИ ХХVIII-934.282,
кв.11 по плана на гр. Смолян, подобект „Газоразпределителни мрежи и отклонения към
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“,
Подетап 1.1: Разпределителен газопровод - посока Запад от газово хранилище до т. 40 с
дължина 352.35 м, Разпределителен газопровод - посока Изток от газово хранилище до т.
113 с дължина 74.00 м; Разпределителен газопровод - посока Север от газово хранилище
до т. 130 с дължина 228.90 м; Отклонение до сградата на МБАЛ от 128 до т.129 с дължина
12.20 м.
Видно от представените документи, лицензиантът притежава вещни права върху
енергийния обект, чрез който ще започне да осъществява лицензионна дейност, в
съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.
3. Доказателства, че са изпълнени изискванията на нормативната уредба по
околната среда за разрешаване въвеждането в експлоатация и разрешение за
водовземане, когато това се изисква съгласно ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и ЗВ
Във връзка с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ и чл. 22, ал. 1, изр. второ, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ „Райков сервиз“ ООД допълнително е представило
копие от писмо с изх. № КПД-11-1085-(3) от 11.01.2018 г. от РИОСВ. В писмото е
посочено, че по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Смолян“
преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони.
Предвид горното, заявителят е представил необходимите доказателства във връзка
с изискванията на нормативната уредба по околната среда.
4. Доказателства за назначения персонал и неговата квалификация, данни за
управленската и организационна структура на лицензианта и данни за числеността
и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност
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В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и
чл. 22, ал. 1, изр. второ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ, „Райков сервиз“ ООД е
представило данни за организационната структура на дружеството, за образованието,
квалификацията и числеността на персонала и доказателства за назначения персонал на
дружеството. В тази връзка са представени справка от Национална агенция за приходите
за актуално състояние на действащите трудови договори на дружеството към 17.04.2018
г., копия от дипломи за завършено образование на персонала, както и от трудовите
договори на служителите.
„Райков сервиз“ ООД посочва, че ще осъществява дейността си със заетите към
момента 11 работници и служители. Ръководният персонал на дружеството е съставен от
експерти, притежаващи съответно висше техническо и висше икономическо образование.
Персоналът, зает в упражняване на лицензионните дейности, притежава висше или средно
специално техническо, съответно икономическо образование. Организационната
структура на дружеството включва: управител; офис мениджър; технически отдел,
отговарящ за експлоатацията, управлението и поддръжката на газоразпределителните
мрежи (състоящ се от 5 бр. служители, от които началник ЛЕС/главен инженер, диспечер
и монтажник - 3 бр.); отдел „Маркетинг, продажби и работа с клиенти“ (състоящ се от 2
бр. служители - специалист „Маркетинг и проучвания“ и специалист „Жалби и работа с
клиенти“) и финансово-счетоводен отдел (състоящ се от 2 бр. служители - счетоводителотчетник и инкасатор-касиер).
Планирано е броят на служителите да нараства в съответствие с нуждите на
дружеството по отношение на нормалното и безаварийно функциониране на системата и
подобряване на качеството на доставките и услугите към клиентите.
Съгласно представените от заявителя данни, седалището и управленското звено на
дружеството са разположени в гр. Димитровград. Административната и функционална
структура на „Райков сервиз“ ООД е развита в две насоки - дейности, свързани с основния
предмет на дейност на дружеството по двете лицензии за разпределение и снабдяване с
природен газ и дейности с общо функционално значение (финанси и администрация).
В структурата на дружеството са предвидени специализирани структурни звена,
чийто функции покриват изцяло осъществяването на дейностите по разпределение и
снабдяване с природен газ на територията на община Смолян. По отношение на дейността
„разпределение на природен газ“ тези звена обхващат експлоатацията и поддръжката на
ГРМ, измерването и отчитането на средствата за търговско измерване на природния газ.
По отношение на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ тези звена
обхващат снабдяването на клиентите, присъединени към разпределителната мрежа, с
природен газ въз основа на договори за покупко-продажби на природен газ и осигуряване
на необходимото качество на услугите.
4.1. Специализирани звена за осъществяването на дейността „разпределение на
природен газ“:
- технически отдел, състоящ се от звено по разширение на мрежата и звено
инженерингова дейност и проучвания, като дейностите са: проектните проучвания за
изграждане на ГРМ; съгласуването на работните проекти с инвеститори, общината и
други; взаимодейства с независимия контрол по строителството; изработване на
документация към проекти и самите проекти, изготвяне на екзекутивни чертежи на
новопостроени ГРМ.
- отдел „Експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа“, като
основните му дейности са: организиране, планиране, ръководене на цялостната дейност по
монтаж, експлоатация, ремонт, преустройство, поддръжка, обслужване и сервиз на ГРМ;
съгласуване на работни проекти и даване на разрешение за присъединяване на нови
консуматори.
4.2. Специализирани звена за осъществяването на дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“:
- отдел по маркетинг, проучвания и работа с клиенти, като дейностите му са:
осигуряване доставката природен газ до крайните клиенти, присъединени към
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разпределителната мрежа; фактуриране, плащане и контрол по качеството на обслужване
на клиентите, проучване, подготовка и организиране на срещи, събеседвания и разяснения
по присъединяване, водене на разяснителни кампании чрез медии и реклама; разработване
на програми за по-широко навлизане на газификацията в битовия и търговски сектори;
извършване на маркетингова дейност и подпомагане на продажбите, подготовка на
документацията по присъединяване на клиентите; отговаря на жалби;
- транспортен отдел, който извършва чрез специализиран автотранспорт
доставката на компресиран природен газ от станцията на дружеството в Димитровград до
община Смолян. Основните му дейности са: организация на логистиката и осигуряване на
непрекъснатост на доставките на компресиран природен газ.
4.3. Финансово-счетоводен отдел, като основните му дейности са: планирането и
управлението на финансите, ресурсите и персонала на дружеството.
Представените от ,,Райков сервиз“ ООД доказателства за назначения персонал и
неговата квалификация, данни за управленската и организационната структура на
лицензианта и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване
на лицензионната дейност показват, че дружеството притежава организационни
възможности, опит и специалисти за извършване на лицензионните дейности.
5. Финансово-икономическо състояние на ,,Райков сервиз“ ООД в периода
2015-2017 г.
От годишните финансови отчети за периода 2015-2017 г. е видно, че ,,Райков
сервиз“ ООД е реализирало печалба в размер на 510 хил. лв. за 2015 г., печалба в размер
на 303 хил. лв. за 2016 г. и печалба в размер на 184 хил. лв. за 2017 г.
Общите приходи на дружеството намаляват от 5361 хил. лв. за 2015 г. на 4512 хил.
лв. за 2017 г. Общите разходи намаляват от 4794 хил. лв. за 2015 г. на 4308 хил. лв. за 2017
г. Разходите за суровини и материали нарастват от 610 хил. лв. през 2015 г. на 816 хил. лв.
за 2017 г. Разходите за амортизации намаляват от 153 хил. лв. през 2015 г. на 131 хил. лв.
за 2017 г. Разходи за външни услуги се увеличават от 267 хил. лв. за 2015 г. на 299 хил. лв.
за 2017 г., а разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват от 438 хил. лв. за 2015 г.
на 506 хил. лв. за 2017 г. Други разходи намаляват от 3285 хил. лв. за 2015 г. на 2459 хил.
лв. за 2017 г. Финансови разходи се увеличават от 41 хил. лв. за 2015 г. на 97 хил. лв. за
2017 г.
Общата сума на актива нараства от 2759 хил. лв. за 2015 г. на 3403 хил. лв. за 2017
г. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 959 хил. лв. за 2015 г., като
достигат до 1411 хил. лв. през 2017 г. Текущите активи нарастват от 1800 хил. лв. за 2015
г. на 1992 хил. лв. през 2017 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и
доставчици.
За разглеждания период записаният капитал остава с непроменена стойност от
5 000 лв. Дружеството отчита намаление на собствения капитал (включващ основен
капитал, натрупана печалба/загуба и текущ финансов резултат) от 1980 хил. лв. за 2015 г.
на 1855 хил. лв. за 2017 г., в резултат на намаление на текущата печалба. Дългосрочни
задължения има само в периода 2016-2017 г., които от 880 хил. лв. нарастват на 925 хил.
лв. в края на 2017 г. Краткосрочните задължения намаляват от 779 хил. лв. за 2015 г. до
623 хил. лв. през 2017 г.
От отчетните парични потоци за периода 2015-2017 г. е видно, че паричните
постъпления са от търговски контрагенти на дружеството. Плащанията са към търговски
контрагенти, възнаграждения на персонала, осигуровки и за данъци. Плащанията при
инвестиционната дейност на дружеството са за дълготрайни активи. По отношение на
финансовата дейност са отчетени постъпления от получени заеми и плащания, свързани
със заеми и лихви. От паричните потоци за периода 2015-2017 г. е видно, че паричните
средства са с положителни стойности в края на всяка една година.
Приходите и разходите, финансовите резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща
балансова структура, са посочени в Таблица № 1:
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Таблица № 1

Показатели
Общо приходи от дейността (хил. лв.)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)
Счетоводна печалба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал
(СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

Прогноза
2015 г.

2016 г.

2017 г.

5361
4794
567
510

4487
4150
337
303

4512
4308
204
184

2.06

1.83

1.31

2.31
2.54

5.62
1.76

3.20
1.20

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на
,,Райков сервиз“ ООД за периода 2015-2017 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от
2.06 за 2015 г. намалява на 1,31 за 2017 г., но стойностите се запазват над 1. Това е
показател, че дружеството не е имало затруднения при инвестиране на собствен капитал в
нови дълготрайни активи.
Коефициентът на обща ликвидност за периода се увеличава от 2,31 за 2015 г. до
3,20 за 2017 г. Това е показател, че дружеството е разполагало със свободни оборотни
средства и не е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.
Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от
ползване на привлечени средства. Стойността на този показател намалява от 2.54 през
2015 г. до 1.20 през 2017 г., но запазва стойностите си над единица. Това е индикатор, че
дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните
си задължения със собствени средства.
Стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща балансова
структура за периода 2015-2017 г., показват, че финансово-икономическото състояние на
,,Райков сервиз“ ООД е много добро.
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че ,,Райков сервиз“ ООД
има финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на
територията на община Смолян.
Във връзка с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ, според която заявителят
следва да представи актуализирани бизнес план и финансов модел, с писмо с вх. № Е-ЗЛРР-3#4 от 12.03.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило актуализиран бизнес план за
периода 2016-2020 г. Заявителят е представил и актуализиран график за строителството на
енергиен обект „Газификация на община Смолян“. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и т. 9 от
НЛДЕ, бизнес планът и графикът за строителството на енергийния обект, когато
лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект, са приложения, неразделна
част от лицензията. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по
ал. 2, т. 3 - 10, не се счита за изменение на лицензията. Актуализираният бизнес план и
актуализираният график за строителството са предмет на разглеждане в отделно
административно производство.
На основание чл. 23 от НЛДЕ, при процедурата по издаване на разрешение за
започване осъществяването на лицензионна дейност се прилага и чл. 15 от НЛДЕ.
Съгласно последната разпоредба, когато заявителят иска издаване на лицензия, при която
се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се
представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на
съответната наредба за регулиране на цените. В тази връзка „Райков сервиз” ООД е
представило заявление с вх. № Е-15-58#2 от 12.03.2018 г. за утвърждаване на цени за
пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен
газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната
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мрежа на териториите на община Смолян, което е предмет на разглеждане в отделно
административно производство.
С оглед всичко гореизложено може да се направи извод, че ,,Райков сервиз“ ООД
притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и
организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване
на дейността по лицензиите, има вещни права върху енергиен обект, чрез който ще
започне осъществяване на дейността и е представило доказателства, че енергийният обект
отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на
околната среда.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, във връзка с чл. 40, ал. 1,
т. 1-3 от Закона за енергетиката
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Разрешава на ,,Райков сервиз“ ООД започване осъществяването на
лицензионна дейност по издадените лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за
дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян,
под условие - след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация,
издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд София - град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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