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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА  

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Д О К Л А Д  
 

От 

Работна група по Заповед № З-Е-2/02.01.2014 г., изменена и допълнена със Заповеди  

№ З-Е-7/03.01.2014 г.,  № З-Е-17/14.01.2014 г.,  № З-Е-41/03.02.2014 г.,  № З-Е-90/ 

13.03.2014 г. и № З-Е-105/24.03.2014 г. на председателя на ДКЕВР 

 

Относно: Извършен одит на “Енерго-Про Мрежи” АД на основание Решение  

№ ПАМ-5/20.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за 

периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Във връзка с провеждането на одит съгласно Решение № ПАМ-5 от 20.12.2013 г. на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), със Заповед № З-Е-2/ 

02.01.2014 г., изменена и допълнена със Заповеди № З-Е-7 от 03.01.2014 г., № З-Е-17 от 

14.01.2014 г., № З-Е-41 от 03.02.2014 г., № З-Е-90 от 13.03.2014 г. и № З-Е-105/24.03.2014 г. 

на Председателя на ДКЕВР бяха определени длъжностни лица от администрацията на 

ДКЕВР и външни експерти, включени в списъка по чл. 169 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), които да извършат одит на 

електроразпределителното дружество „Енерго-Про Мрежи” АД за периода от 01.07.2008 г. 

до 30.11.2013 г.   

Изпълнението на поставените задачи обхваща извършване на одит на дейността на 

„Енерго-Про Мрежи” АД, по издадената му лицензия за дейността „разпределение на 

електрическа енергия” № Л-138-07/13.08.2004 г. и включва всички въпроси, съгласно 

Работна програма за осъществяване на регулаторен одит на „Енерго-Про Мрежи” АД, 

неразделна част от Заповед № З-Е-2/02.01.2014 г.  

Одитът има за основна цел да се извърши проверка на основните дейности от 

лицензионната дейност на „Енерго-Про Мрежи” АД по разпределение на електрическа 

енергия и свързаните с нея дейности и да се установи дали и доколко дружеството 

осъществява дейността си на лицензионната територия съгласно разпоредбите на Закона за 

енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, 

общите и индивидуални административни актове на ДКЕВР и условията на лицензията.  

 В изпълнение на възложената задача и правомощията по чл. 201, ал. 2, т. 5 и ал. 4 от 

Закона за енергетиката, чл. 166 и следващите от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране  

на дейностите в енергетиката, експертите от одитния екип извършиха следното:  

На основание чл. 164, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката бе изготвен проект на одитен план, съдържащ обхват, цели и 

етапи на извършване на одита. За изпълнение на одитния ангажимент на експертите от 

ДКЕВР – юристи, икономисти и инженери, и на външните експерти, са възложени задачи по 

въпросите от Работна програма за осъществяване на одит на „Енерго-Про Мрежи” АД, 

неразделна част от Заповед № З-Е-2/02.01.2014 г., разпределени според професионалната им 

квалификация.  
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  Работната група предприе действия за събиране на първоначално необходимата 

информация и документи за извършване на дейностите по одита, за което бяха изготвени над 

30 писма, с изискване на информация, покриваща въпросите от работната програма за 

извършване на одит на лицензионната дейност на дружеството, както следва:  

  1. Писмо вх. № ЕPRG-19/06.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД ;  

  2. Писмо вх. № ЕPRG-27/07.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

 3. Писмо вх. № ЕPRG-36/08.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

 4. Писмо вх. № ЕPRG-38/08.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

 5. Писмо вх. № ЕPRG-52/09.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

6. Писмо вх. № ЕPRG-75/10.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

7. Писмо вх. № ЕPRG-92/13.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

8. Писмо вх. № ЕPRG-125/16.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

 9. Писмо вх. № ЕPRG-255/27.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

10. Писмо вх. № ЕPRG-278/28.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

   11. Писмо вх. № ЕPRG-297/29.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

 12. Писмо вх. № ЕPRG-394/06.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

 13. Писмо вх. № ЕPRG-444/10.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

 14. Писмо вх. № ЕPRG-462/11.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 15. Писмо вх. № ЕPRG-473/11.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 16. Писмо вх. № ЕPRG-492/12.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 17. Писмо вх. № ЕPRG-538/17.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 18. Писмо вх. № ЕPRG-560/19.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;   

 19.  Писмо вх. № ЕPRG-587/20.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 20. Писмо вх. № ЕPRG-606/24.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД;    

 21. Писмо вх. № ЕPRG-672/27.02.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 22. Писмо вх. № ЕPRG-840/17.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 23. Писмо вх. № ЕPRG-878/19.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 24. Писмо вх. № ЕPRG-1037/27.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 25. Писмо вх. № ЕPRG-1012/27.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 26. Писмо вх. № ЕPRG-1054/28.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 27. Писмо вх. № ЕPRG-1070/31.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 28. Писмо вх. № ЕPRG-1978/31.03.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 29. Писмо вх. № ЕPRG-1087/01.04.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 30. Писмо вх. № ЕPRG-1107/03.04.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

 31. Писмо вх. № ЕPRG-1122 / 03.04.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД,  

  Както и писма от членове на одитния екип за изискване на информация в хода на 

извършваните проверки по разпределителните обслужващи центрове – РОЦ.  
  

 С писма вх. № ЕPRG-58/09.01.2014 г.,  вх. № ЕPRG-74/10.01.2014 г. и вх. № ЕPRG-298/ 

29.01.2014 г. на „Енерго-Про Мрежи” АД е изисквано съдействие и предоставяне на достъп 

до и копие на досието на обекти от инвестиционните и ремонтните програми на дружеството 

по години, до жалби на клиенти на дружеството, договори за присъединяване, допълнителна 

информация по конкретни случаи, проверени от одитния екип и съдействие от законно 

представляващите дружеството - лицензиант лица.  

Одитът започна на 05.01.2014 г. От дружеството бе събрана информация, която 

длъжностните лица на Комисията и външните експерти счетоха за минимално необходимата 

с цел постигане на заложените цели и обхват на одита, а към 01.04.2014 г. приключи  

извършването на фактическите проверки по места. 

  „Енерго-Про Мрежи” АД е предоставяло поетапно изисканата от одитния екип 

информация с писма /приемо-предавателни протоколи/:  

 1. ИзхК-EPRG-22 / 07.01.2014 г., ИзхК-EPRG-22 #1 / 8.1.2014 г., ИзхК-EPRG-22 #2 / 

8.1.2014 г., ИзхК-EPRG-22 #3 / 23.1.2014 г., ИзхК-EPRG-22 #4 / 28.01.2014 г., ИзхК-EPRG-29/ 

07.01.2014 г.;  

 2. ИзхК-EPRG-42 / 09.01.2014 г.; ИзхК-EPRG-42 #1 / 13.01.2014 г.;  
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 3. ИзхК-EPRG-53/ 10.01.2014 г., ИзхК-EPRG-53 #1 / 14.01.2014 г.; 

 4. ИзхК-EPRG-77 / 13.01.2014 г., ИзхК-EPRG-77 #1 / 23.01.2014 г.; 

 5. ИзхК-EPRG-153 / 16.1.2014 г., ИзхК-EPRG-153 #1 / 23.01.2014 г.;  

 6. ИзхК-EPRG-168 /16.01.2014 г., ИзхК-EPRG-168 #1 / 23.01.2014 г., ИзхК-EPRG-168 

#2 / 10.02.2014 г.;  

 7. ИзхК-EPRG-459 / 23.01.2014 г.;  

 8. ИзхК-EPRG-460 / 23.01.2014 г., ИзхК-EPRG-460#1 / 30.01.2014 г., ИзхК-EPRG-

460#2 / 31.01.2014 г.; 

 9. ИзхК-EPRG-598 / 28.01.2014 г., ИзхК-EPRG-598 #1 / 30.1.2014 г., ИзхК-EPRG-598 

#2 / 10.02.2014 г.; 

 10. ИзхК-EPRG-666 / 31.01.2014 г., ИзхК-EPRG-666 #1 | 12.02.2014 г. 

 11.ИзхК-EPRG-737/05.02.2014 г.; 

 12.ИзхК-EPRG-850 / 12.02.2014 г., ИзхК-EPRG-850 #1 /12.02.2014 г., ИзхК-EPRG-850 

#2 /17.02.2014 г., ИзхК-EPRG-850 #4 / 07.03.2014 г.; ИзхК-EPRG-850 #5 /20.03.2014 г. 

 13. ИзхК-EPRG-862 / 12.02.2014 г.; 

 14.  ИзхК-EPRG-1082 / 25.02.2014 г., ИзхК-EPRG-1082 #1/ 04.03.2014 г.,  

 15.  ИзхК-EPRG-858 / 12.02.2014 г. 

  16.  ИзхК-EPRG-944 / 17.02.2014 г., ИзхК-EPRG-944 #1 / 17.02.2014 г.; 

   17. ИзхК-EPRG-1012#1/28.02.2014 г., ИзхК-EPRG-1012#2 / 12.03.2014 г., ИзхК-EPRG-

1012#3 / 12.03.2014 г.; 

  18. ИзхК-EPRG-1004 / 20.02.2014 г.;  

  19.  ИзхК-EPRG-1029 / 24.02.2014 г., ИзхК-EPRG-1029#1 / 10.03.2014 г.; 

  20. ИзхК-EPRG-1034 / 24.02.2014 г.,  

  21.  ИзхК-EPRG-1263 / 06.03.2014 г.;  

  22. ИзхК-EPRG-1507/19.03.2014 г.,  

  23. ИзхК-EPRG-1574 / 25.03.2014 г. и ИзхК-EPRG-1574 #1 / 01.04.2014 г.; 

  24. ИзхК-EPRG-1617 / 28.03.2014 г. и ИзхК-EPRG-1617 #1 /04.04.2014 г.; 

  25. ИзхК-EPRG-1645 / 31.03.2014 г., ИзхК-EPRG-1645 #1 / 01.04.2014 г. и ИзхК-EPRG-

1645 #2 / 03.04.2014 г.;  

  26. ИзхК-EPRG-1681/ 01.04.2014 г. и ИзхК-EPRG-1681 #1 / 03.04.2014 г.; 

  27. ИзхК-EPRG-1684 / 01.04.2014 г. и ИзхК-EPRG-1684 #1 / 02.04.2014 г.; 

  28. ИзхК-EPRG-1694 / 02.04.2014 г.; 

  29. ИзхК-EPRG-1700 / 02.04.2014 г.;  

  30. ИзхК-EPRG-1722 / 04.04.2014 г. и ИзхК-EPRG-1722#1/04.04.2014 г.; 

  31. ИзхК-EPRG-1723 / 04.04.2014 г. и други в периода до 30.04.2014 г.  

   

  Представяна е и информация и копие от досиетата на обекти, напр. с писмо приемо-

предавателен протокол с ИзхК-EPRG-85/14.1.2014 г. е приложена информация по обектите 

от ремонтната програма на дружеството за 2012 г., 2011 г., 2010 г. и 2009 г., както и други 

писма, неразделна част от досието към одитния доклад.   

1. Идентификация 

„Енерго-Про Мрежи” АД е юридическо лице, вписано в Търговския регистър към  

Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

Варна Тауърс-Е, бул. „Владислав Варненчик” № 258.  

Основният предмет на дейност на дружеството е: експлоатация и управление на 

електроразпределителната мрежа на дружеството (ЕРМ), представляваща съвкупност от 

електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, чрез 

която дружеството извършва пренос и разпределение  на електрическа енергия на обособена 

територия, при наличие и поддържане на валидна лицензия за разпределение на 

електрическа енергия на определена територия.   

Актуалният устав на дружеството е обявен в Търговския регистър на 17.07.2013 г.,  

приет е с Решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 29.09.2011 г. и е 

изменен с Решение на ОСА, проведени на 20.08.2012 г. и 28.06.2013 г. Предходни  устави на 
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дружеството и техните изменения са били обявявани на 19.05.2008 г., 26.09.2011 г., 

27.10.2011 г., 10.09.2012 г. и  08.10.2012 г.  

Дружеството е с капитал от 1 318 000 лв., разпределен в 1 318 000 обикновени 

безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, като срещу записаните акции 

с право на глас акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от 

„Централен депозитар” АД. Капиталът е изцяло внесен.  

От септември 2012 г. дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. 

Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централния депозитар” АД по 

предвидения законов ред. На одитния екип бе представена книгата от акционерите от 

03.02.2014 г., видно от която основните акционери са юридическите лица – „Енерго-Про 

Варна” ЕООД – 67 % и Clearstream Banking Luxemburg Clients А– 27,09%, акционери с по-

малко участие са Sloane Park Property Trust N.V. – 1,47 %, УПФ ДСК Родина АД – 1,28%, 

ДПФ ДСК Родина АД – 1,49% и други. Акции от капитала на дружеството притежават и 90 

физически лица, които притежават общо 7451 броя акции.  

По отношение записания като акционер в книгата на акционерите Clearstream 

Banking Luxemburg Clients А – 27,09%, дружеството е представило информация, че в 

последния годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ 

ЕООД е посочено като акционер, притежаващ 94,09% от капитала на дружеството.  

Това обявяване е основано на Уведомление за разкриване на дялово участие в 

публично дружество, подадено на основание чл. 145 ЗППЦК за придобиване на 357 000 бр. 

акции с право на глас (27,09 %) от капитала на дружеството от „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ 

ЕООД, които то може да упражнява в ОС на акционерите в резултат на придобиване на 

акции с право на глас от друго лице на негово име, но за сметка на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ 

ЕООД. Сделката за придобиване на посочените акции е регистрирана в Централния 

депозитар АД на 05.10.2012 г. От своя страна, акционерът Clearstream Banking 

Luxemburg, който упражнява правата на глас върху 357 000 бр. акции с право на глас 

(27,09%) от капитала на дружеството, представлява клиринг и сетълмент институция, 

която действа като международен централен депозитар и попечител за акции. Лицензиантът 

не притежава документи за потвърждение, но според него вероятно банката действа като 

попечител за акциите на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД, придобити на 05.10.2012 г. 

Няма данни дружеството да е в производство по ликвидация и несъстоятелност. На 

19.07.2013 г. в Регистъра на особените залози е вписан залог върху 883060 броя акции, 

собственост на „Енерго-Про Варна” ЕООД, представляващи 67% от капитала на „Енерго-

Про Мрежи” АД.  

„Енерго-Про Мрежи” АД е част от групата „ЕНЕРГО-ПРО”, регистрирано в 

Република Чехия. Групата „Енерго-про” извършва дейност и съответно притежава дружества 

в Чехия, Турция, Грузия и България.  

До 10.09.2012 г. наименованието на дружеството е "Е.ОН България Мрежи" АД, като 

дружеството е било част от групата на Е.ОН Енерги АГ, Германия. Дружеството е 

правоприемник на ЕРП Горна Оряховица АД. През 2006 г., според изискванията на Закона за 

енергетиката, дружеството е отделило дейността по снабдяване с електрическа енергия от 

дейността „разпределение на електрическа енергия”. Това разделяне е осъществено чрез 

преобразуване на ЕРП Горна Оряховица и ЕРП Варна в резултат на отделяне чрез 

придобиване, на основание глава VI от Търговския закон (ТЗ). Според договора за 

преобразуване всички активи, пасиви и фактически отношения, свързани с дейността 

снабдяване, са прехвърлени от Дружеството на ЕРП Варна, а ЕРП Варна е прехвърлило на 

Дружеството всички активи, пасиви и фактически отношения, свързани с дейността 

разпределение. Прехвърлянето е регистрирано от съда на 29.12.2006 г. 

Към 31 декември 2010 година акционери в „Е.ОН България Мрежи” АД са „Е.ОН 

България” ЕАД, което притежава 59% от капитала, Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма – 33% и Европейска банка за възстановяване и развитие – 8% от 

капитала на дружеството.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dclearstream%2Bbanking%2Bluxembourg%26espv%3D210%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_(finance)&usg=ALkJrhhhc0k-QVoVyUz1lsk3RaUysXwLSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dclearstream%2Bbanking%2Bluxembourg%26espv%3D210%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Settlement_(finance)&usg=ALkJrhjODEgbcTWMWhQjKIPEo_uM-HBJAg
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На 30 ноември 2011 г. между „Е.ОН България” ЕАД, Е.ON Energie AG  и Европейска 

банка за възстановяване и развитие е сключено споразумение за обратно изкупуване на 

акции и „Е.ОН България” ЕАД е откупило 8% от акциите на „Е.ОН България Мрежи” АД и 

„Е.ОН България Продажби” АД. Към 31 декември 2011 г. „Е.ОН България” ЕАД притежава 

67 % от капитала, а Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – 33 %.   

На 2 декември 2011 г. е сключено споразумение за покупко-продажба на акции между 

Е.ON Energie AG и  Еnergo Pro a.s. за придобиване на 100% от акционерния капитал на  

„Е.ОН България” ЕАД. Сделката е финализирана на 29 юни 2012 г. след одобрение от 

Комисия за защита на конкуренцията. В резултат на сделката „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” 

ЕООД /100 % дъщерно дружество на Еnergo Pro a.s./ придобива 100% от акционерния 

капитал на „Е.ОН България” ЕАД. 

През 2011 г. МИЕТ е обявило намерение да подготви и осъществи публично 

предлагане на 33% от акциите на дружеството за търговия на регулирания пазар на 

Софийска фондова борса и  публичното предлагане е осъществено през м. октомври 2012 г.  

Към 31.12.2012 г. Енерго-Про а.с. Чехия е придобило акции с право на глас чрез лице, 

контролирано по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, в резултат на което притежаваните 

Енерго-Про а.с. Чехия непряко акции са 94,09 % от капитала на дружеството „Енерго-Про 

Мрежи” АД. Към 31 декември 2012 г. „ЕНЕРГО-ПРО” ЕАД пряко притежава 67 % от 

капитала на дружеството, като „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД притежава – 27,09 % и други 

инвеститори 5,91 % от капитала. Към 31.12.2012 г. „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД 

притежава пряко и непряко 94,09% от капитала на дружеството.  

На 01.04.2013 г. в Агенция по вписванията е вписано преобразуване чрез вливане на 

„ЕНЕРГО-ПРО” ЕАД в „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД, а дружеството „Енерго-Про” ЕАД е 

заличено, видно от справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.  

2. Оценка на организацията на работния процес на дружеството и управлението 

на дейността на лицензианта.  

„Енерго-Про Мрежи” АД е с двустепенна система на управление – Управителен съвет 

и Надзорен съвет. Управителният съвет се състои от три лица, а Надзорният съвет – от пет 

лица, към настоящия момент от три лица. Членовете на УС и НС са, както следва: 

Управителен съвет: 

1. Петр Тесарж – Член и Председател на УС, с когото е сключен Договор за 

управление от 20.07.2012 г., на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за срок 3 години;  

2. Мартин Мирчев – член на Управителния съвет, с когото е сключен Договор за 

управление от 20.07.2012 г. на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за срок 3 години;  

3. Павел Ваня – член на Управителния съвет, с когото е сключен Договор за 

управление от 20.07.2012 г. на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за срок 3 години.   

Надзорен съвет: 

1. Зденек Весели – Член и Председател на Надзорния съвет, с когото е сключен 

Договор от 20.08.2012 г. на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон и Протокол на 

Общото събрание от 20.08.2012 г. за срок от 5 години;  

2. Боян Кършаков - Член на НС, с когото е сключен Договор от 20.08.2012 г. на 

основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон и Протокол на Общо събрание от 20.08.2012 г. 

за срок от 5 години;  

3. Красимира Спиридонова Дюлгерска – Член на НС, с която „Е.ОН България Мрежи” 

АД е сключила Договор от 12.04.2011 г. на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон и 

Протокол на Общото събрание от 11.04.2011 г. за срок от 5 години.  

Управителните органи на дружеството са предоставяли пълномощни на лица, които 

имат права да представляват и да обвързват дружеството - копия на хартиен носител.   

Одитният екип изиска документи, удостоверяващи участието на Дружеството в други 

дружества в страната и в чужбина (например дъщерни, асоциирани дружества или 

дружества, върху които Дружеството осъществява непряк контрол) и други форми на 

стопанска дейност (включително граждански дружества, консорциуми, договори за 

съвместна дейност и други).  
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В писмо представляващият дружеството декларира, че лицензиантът няма участие в 

други дружества в страната и чужбина и в други форми на стопанска дейност.   

„Енерго-Про Мрежи” АД е член на Българската камара на енергетиците в България 

през периода 2008 – 2013 г. включително.  

„Енерго-Про Мрежи” АД е притежател на Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., 

издадена от ДКЕВР за дейността „разпределение на електрическа енергия” на обособена 

територия, посочена в Приложение № 1 към лицензията за срок от 35 години, която да бъде 

осъществявана съгласно условията на лицензията.  

Дружеството извършва дейността си на територията на 9 административни области 

чрез 5 Разпределителни Обслужващи Центрове (РОЦ) в градовете Варна, Горна Оряховица и 

Габрово, Русе и Разград, Добрич и Силистра, Шумен и Търговище и 67 Мрежови 

измервателни района (МИР). В допълнение съществуват и 11 Центъра за обслужване на 

клиенти (ЦОК), които са изградени към „Енерго-Про Варна” ЕООД и чрез които се 

осигурява обслужване на клиентите по силата на сключен между двете дружества договор. 

Структура на дружеството:  

На одитния екип бяха представени органограми за всяка календарна година от 

одитирания период, указващи управленската и административно-организационната 

структура на дружеството.  

Съгласно представената от дружеството органограма с дата 14.10.2013 г., 

организацията на дружеството е структурирана в следните дирекции:   

Дирекция „Управление и координация на мрежата” – 70 служители, включваща 

следните отдели: 

- отдел „Управление на мрежата Варна” с началник-отдел и 22 служители /и трима 

отговорници за координация на мрежата и статистика/, отдел „Управление на мрежата Горна 

Оряховица” с началник-отдел и 24 служители и отдел „Обслужване и развитие на 

комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата” с 18 служители. 

Основните функции на дирекцията са: Управление на мрежата  ВН/СН/НН; управление на 

прекъсванията; управление на авариите; управление на товарите; изпълняване функцията на 

специализирано диспечерско звено (СДЗ) по смисъла на чл. 9 от Наредба № РД-16-57 от 

28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на 

разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните 

обекти и електрическите уредби на потребителите; координация с „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД и трети страни, координация на дейностите по управление на 

мрежата; инспекции и обслужване на съоръжения от вторичните и комуникационните 

технологии.   

Дирекция „Обслужване и развитие на подстанции и възлови станции” - 80 

служители, включваща следните отдели:  

- отдел „Обслужване подстанции и възлови станции запад” с 42 служители и отдел 

„Обслужване подстанции и възлови станции изток” с 34 служители. Основните функции на 

дирекцията са: цялостно обслужване на съществуващите подстанции и възлови станции; 

планиране развитието, поддръжката и рехабилитацията на съществуващите подстанции и 

възлови станции, инспекции и обслужване на съображения от подстанции и др.  

Дирекция „Администриране на мрежата” със 17 служители, включваща следните 

отдели:  

- „Управление на договорите” с 10 служители и „Придобиване и ценообразуване” с  

5 служители. Основните функции на дирекцията са: разработване, сключване и 

администриране на договори за присъединяване, за достъп, за пренос, за наем на 

съоръженията, договори за достъп до съоръжения чужда собственост; отговорност при 

регулаторните изчисленията на цени на мрежата и цени за мрежови услуги и воденето на 

преговори по сключването на договорите; изкупуване на активи и проверка на документи, 

свързани със заплащане на ел.енергия за покриване на технологични разходи и цени за 

електропреносната мрежа.  
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Дирекция „Управление, енергийни данни и СТИ” с 45 служители, включваща 

следните отдели:  

- „Управление на СТИ” с 9 служители, „Дистанционен отчет и системи за отчитане” с 

8 служители, „Управление на отчитането и доклади” с 21 служители и „Обслужване 

свободен пазар” с 5 служители. Основните функции на дирекцията са: Администриране на 

съществуващия хардуер, електромерна лаборатория, проверка на електромери, стандарти и 

параметризация на електромери; управление на процеса по монтаж/демонтаж/подмяна/ 

изнасяне на електромери и електромерни табла; управление на договорите за извършване на 

СМР; управление на софтуера за дистанционно отчитане и управление на енергийните 

данни; внедряване на система за балансово мерене; изчисляване загубите по мрежата; 

обслужване заявки на координатори от балансиращи групи, ЕСО и търговците на 

електрическа енергия.   

Дирекция „Енергиен контрол” с 46 служители, от които 6 служители в отдел 

„Координация на енергийния контрол”. Основните функции на дирекцията са: контрол на 

технологичните загуби, администриране на екипите за енергиен контрол, проверки по места 

и контролни отчети; управление на проекти, разработване на стратегии и концепции и 

координация на дейностите по енергиен контрол. 

Дирекция „Проекти, Технологии и Строителство” с 68 служители, включваща 

следните отдели:  

- „Проекти и строителство Запад” с 25 служители, „Проекти и строителство Изток” с 

27 служители, „Технологии и строителство мрежи” с 5 служители, „Технологии и 

строителство подстанции” с 6 служители и „Техническа стандартизация” с 4 служители.  

Основните функции на дирекцията са:  изпълнението на политиката за планирането на 

активите на мрежата на регионално ниво; управление и одобрение на големи и средно 

големи проекти; цялостна отговорност за процеса по присъединяване; проучване на 

условията за присъединяване, както и за вида, обема и техническите параметри и срокове за 

изграждане на необходимите съоръжения за присъединяване, изготвяне на необходимите 

писмени становища за присъединяване, на предварителни и окончателни договори за 

присъединяване; участие в тръжни процедури за избор на изпълнители на СМР; 

инвестиционен контрол и приемане на проекти; навременно завеждане на ДМА, инспекции 

на активи и други.  

Дирекция „Логистика” с 29 служители с основни функции: логистичен контрол и 

икономическа ефективност, управление и контрол на материалните запаси и администриране 

на складовете; организиране третирането на опасни отпадъци.  

Дирекция „Стратегия и развитие на мрежата” с 23 служители, включваща 

следните отдели:  

- „Стратегия и планиране” с 5 служители, „Документация на мрежата” с 12 

служители и „Развитие на мрежата и изчисления” с 3 служители. Основните функции на 

дирекцията са: Разработване на стратегия за поддръжка и инвестиции ВН/СН/НН, 

разработване на ръководни насоки и правила за технически контролинг, разработване на 

концепции за средносрочно или дългосрочно развитие на мрежата, становища по 

стратегически придобивания на активи, анализи и прогнози на измененията в търсенето.  

Дирекция „Бюджетиране и технически контрол” с 24 служители, включваща 

следните отдели: - „Бюджетиране на отчети” с 5 служители, „Анализ на ключови 

показатели” с 3 служители и „Технически контрол” с 15 служители. Основните функции на 

дирекцията са: дълго-/средно-/краткосрочно планиране и контрол на инвестициите и 

поддръжката, бюджетен контрол и одобрение на бюджетни проекти; технически контрол на 

качеството по прилагане на програмата за поддръжка и инвестиции; основен потребител на 

технически и контролинг системи GPS, SAP, CATS, SAP PM.  

Дирекция „Отчет на средства за търговско и балансово мерене” с 355 служители, 

от които по разпределителни обслужващи центрове: РОЦ „Г. Оряховица и Габрово” – 85 

служители, РОЦ „Шумен и Търговище” – 61 служители, РОЦ „Русе и Разград” – 73 

служители, РОЦ „Варна”  - 75 служители и РОЦ „Добрич и Силистра” – 61 служители.  
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Основните функции на тази дирекция са: отчет на средствата за търговско измерване 

(СТИ), въвеждане, поддръжка и актуализация на данни за всички ел. разпределителни 

съоръжения и точки на отчет, отговорност за изправност на електромери, часовникови 

превключватели и ел.табла, проверка на СТИ, прекъсване и включване на абонати, монтаж 

на СТИ на обекти на нови потребители.  

5 броя дирекции, съответстващи на 5-те РОЦ:  

Дирекция „Разпределителен обслужващ център „Горна Оряховица и Габрово” с 

245 служители; 

Дирекция „Разпределителен обслужващ център „Шумен и Търговище” със 171 

служители; 

Дирекция „Разпределителен обслужващ център „Русе и Разград” със 176 

служители; 

Дирекция „Разпределителен обслужващ център „Варна” с 226 служители; 

Дирекция „Разпределителен обслужващ център „Добрич и Силистра” със 184 

служители. Основните функции на тези дирекции включват: координация и отговорност за 

правилното търговско измерване, изготвяне и съгласуване на мероприятия за подобряване 

обслужването на електромери и изграждане на балансово мерене в РОЦ; контролиране на 

дейността по подмяна на електромери и монтаж на ел.табла в съответствие с 

Инвестиционната програма; пряко участие в дейностите по намаляване на технологичните 

разходи в РОЦ и други.  

Човешки ресурси 

Към 31.12.2008 г. заетите по трудов договор служители на дружеството „Е.ОН 

България Мрежи” АД са 1 491 души (в т. ч. 6 наети на основание чл. 114 от КТ 

юрисконсулти и 2 стажанти), със средна работна заплата 913 лв.   

За 2009 г. броят на служителите на лицензианта се е увеличил на 1 503 души (в т. ч. 8 

са наети на основание чл. 114 от КТ юрисконсулти и 4 стажанти), със средна работна заплата 

1 060 лв.   

През 2010 г. броят на служителите по трудово правоотношение намалява до 1 468 (в  

т. ч. 9 наети на основание чл. 114 от КТ юрисконсулти и 1 стажант), при средна работна 

заплата 1 096 лв.   

За 2011 г. броят на заетите по трудов договор служители на дружеството се запазва – 

1 466 души (в т. ч. 15 наети на основание чл. 114 от КТ юрисконсулти, ръководител 

управление на автомобилен парк, представител на ръководството по здраве и безопасност 

при работа, специалист системно осигуряване и анализ и 3 стажанти), при средна работна 

заплата 1 179 лв.   

През 2012 г. броят на служителите по трудово правоотношение намалява до 1 447 (в т. 

ч. 10 наети на основание чл. 114 от КТ юрисконсулти и ръководител на управление на 

автомобилен парк и 2 стажанти), при средна работна заплата 1 144 лв.   

За 2013 г. броят на служителите на лицензианта се е увеличил до 1 769 души (в т. ч. 8 

наети на основание чл. 114 от КТ юрисконсулти и ръководител на автомобилен парк), при 

средна работна заплата 1097 лв. 

Увеличението на щата на дружеството произтича от създаването на новата Дирекция 

„Отчет на средства за търговско и балансово мерене” с 355 служители, след 

прекратяване на договорните взаимоотношения с дружеството „Региоком” ГмбХ, на което е 

било възложено извършването на услугата по отчитане на СТИ като част от лицензионната 

дейност.   

Средната работна заплата в дружеството е нараствала през годините от одитирания 

период до 2011 г., след което през 2013 г. намалява до нивата от 2010 г. Това обаче не е 

намалило общия разход за работна заплата (предвид на увеличението на щата), който за  

2013 г. е 30 456 067 лв.  
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 одини 

Средна 

работна 

заплата 

СРЗ  

Ръководни 

служители 

СРЗ  

Аналит

ични 

специа

листи  

СРЗ  

Прилож

ни 

специал

исти  

СРЗ  

помо

щен 

персо

нал 

СРЗ  

Квалиф

ициран

и 

работни

ци  

СРЗ  

машинн

и 

операто

ри и 

монтаж

ници 

СРЗ 

професи

и, 

неизиск

ващи 

спец.кв

алиф. 

ОБЩ разход за 

работна заплата 

(работна заплата, 

обезщетения по КТ 

и КСО, социални и 

здравни 

осигуровки, други 

социални разходи и 

надбавки) 

1 2 3 4 7 8 9 27,471,396 

2008 913 1986 961 912 781 847 928 672 27,866,243 

2009 1060 1928 1110 1049 884 997 1054 729 29,085,850 

2010 1096 2030 1140 1088 911 1028 1115 724 30,740,936 

2011 1179 2555 1179 1154 980 1105 1025 777 29,346,505 

2012 1144 2039 1209 1137 975 1094 972 796 30,456,067 

2013 1097 2077 1164 999 988 1040 952 579 27,471,396 

 

Средният годишен размер на възнаграждението на членовете на Управителния и на 

Надзорния орган на дружеството за разглеждания период е, както следва: 

за 2008 г. – 55 303 лв. при общо изплатени суми по договорите за управление за 

годината 165 910 лв.; 

за 2009 г. – 53 506 лв. при общо изплатени суми за годината 214 023 лв.; 

за 2010 г. – 56 198 лв. при общо изплатени суми за годината 224 790 лв.; 

за 2011 г. – 73 863 лв. при общо изплатени суми за годината 295 453 лв.; 

за 2012 г. – 129 561 лв. при общо изплатени суми за годината 366 658 лв.; 

за 2013 г. – 23 621 лв. при общо изплатени суми за годината 94 482 лв. 

Забележка:  Броят на членовете на УС и НС в посочените години е бил съгласно 

нормативните изисквания, но в тази справка са отразени само броят на членовете на УС и 

НС, на които е било изплащано възнаграждение.  

С писмо ИзхК-EPRG-1507/19.03.2014 г. са представени следните копия на сключените 

в дружеството - лицензиант копия от колективни трудови договори (КТД), а именно:  

- КТД от 20.03.2008 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и Синдикатите – 

Синдикален съвет при ФСО към НФЕ-КНСБ, ФСО към ФЕ „Подкрепа” и СО към НСФЕБ-

КНСБ, с който се уреждат въпроси на трудовите отношения, трудова заетост, социално 

обслужване, осигурителни отношения, условия на труд и социално партньорство.  

- КТД от 18.03.2010 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и Синдикатите – 

Синдикален съвет при ФСО „Е.ОН България” към НФЕ-КНСБ, ФСО към ФЕ „Подкрепа” и 

СО към НСФЕБ-КНСБ. КТД е вписан в регистъра на дирекция „Инспекция по труда” под  

№ 28 от 31.03.2010 г. 

- КТД от 15.02.2012 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и Синдикатите – 

Синдикален съвет при ФСО „Е.ОН България” към НФЕ-КНСБ, ФСО към ФЕ „Подкрепа”,  

СО към НСФЕБ-КНСБ и Съюз на енергетиците в България. КТД е вписан в регистъра на 

дирекция „Инспекция по труда” под № 18 от 05.03.2012 г. 

- КТД от 11.12.2012 г. между „Енерго-Про Мрежи” АД и Синдикатите – Синдикален 

съвет при ФСО „Енерго-Про” към НФЕ-КНСБ, ФСО към ФЕ „Подкрепа” и СО към НСФЕБ-

КНСБ и СО към Съюз на енергетиците в България „Промяна”. КТД е вписан в регистъра на 

дирекция „Инспекция по труда” под № 5 от 10.01.2013 г. 

За персонала на „Енерго-Про Мрежи” АД са организирани обучения, квалификация и 

преквалификация през всичките години на одитирания период, като видно от представените 

справки за тях, заплатените разходи по години за одитирания период са, както следва: 

за 2008 г. – 300 048 лв.; 

за 2009 г. – 240 724 лв.; 

за 2010 г. – 216 497 лв.; 

за 2011 г. – 269 259 лв.; 
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за 2012 г. – 105 292 лв. и 

за 2013 г. – 40 322 лв. 

Разходите за обучения, квалификация и преквалификация за персонала на 

дружеството са най-ниски през 2013 г., а най-високи през 2008 г.   

Видно от представената от дружеството информация, през 2008 г. са били сключени  

1 граждански договор за адвокатски услуги на стойност 1 100 лв. През 2009 г. по 

извънтрудови правоотношения са били наети 52 лица по проект „Clean up”, с 

продължителност на договорите до м. март 2010 година, като възнаграждението по тях за 

периода е възлизало общо на стойност 94 345,60 лв. и са действащи 4 граждански договора 

за адвокатски услуги с цел правна защита по съдебни дела - на обща стойност 14 087 лв. 

Действащите през 2010 г. граждански договори освен тези по проект „Clean up”, по които 

през годината възнагражденията са в размер на 48 070,80 лв. и които продължават да 

действат и през 2010 г., са общо 4 за адвокатски услуги на обща стойност 27 231,20 лв.  През 

2011 г. по 4 броя граждански договори са били ангажирани лица, които да извършат 

адвокатски услуги на обща стойност 15 795,10 лв. През 2012 г. наетите по граждански 

договори лица са били 2, като договорите за адвокатски услуги са на стойност 4 745 лв. През 

2013 г. е действащ 1 граждански договор за адвокатски услуги в размер на 1650 лв.   

След преглед и анализ на представената от дружеството информация относно 

защитата на интересите му пред съдебни и други държавни органи от Дирекция „Правна” се 

установява следното:  

 Към 30.11.2013 г. дружеството е страна предимно в качеството на ответник по  

175 висящи искови граждански и търговски съдебни производства. Служителите от 

„Събиране на вземанията” също са предоставили информация за наличие на 37 броя 

образувани през годините от одитирания период и висящи към момента граждански и 

търговски дела. Висящите административни съдебни производства, по които дружеството е 

страна - жалбоподател, ответник или заинтересована страна към 30.11.2013 г., са общо на 131 

на брой, а пред Комисия за защита на конкуренцията неприключили са 12 производства.   

Служителите от „Събиране на вземанията” са предоставили информация, че „Енерго-

Про Мрежи” АД (и „Енерго-Про Продажби” АД) е образувало 41 арбитражни производства. 

Следвало е да се изясни дали делата са приети за разглеждане въз основа на валидна 

арбитражна клауза. В тази връзка с писмо вх. № ЕPRG-878/19.03.2014 г. дружеството е 

представило информация, че през процесния период са образувани общо 46 арбитражни 

производства, по които упълномощено да осъществява правна защита и процесуално 

представителство е Адвокатско дружество „………………………………………….”. 23 броя 

производства са прекратени към 30.11.2013 г. с определение поради факта, че другата страна 

е направила искане спорът да бъде разгледан по общия ред. Други 23 броя производства са 

неприключили към 30.11.2013 г.   

Неприключилите изпълнителни производства за периода до 2013 г., по които 

дружеството е страна, са общо 24 на брой.  

При преглед на представените справки и документи и преценка на съответствието им 

с издадената лицензия бяха констатирани следните по-важни моменти: 

За периода 01.07.2008 г. - 29.06.2012 г. свързани лица с „Е.ОН България Мрежи” 

АД са: „Е.ОН България” ЕАД, което притежава 59% от капитала на дружеството, 

Европейската банка за възстановяване и развитие, която притежава 8% от капитала на 

дружеството, Държавата чрез Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която 

притежава 33% от капитала на дружеството, „Е.ОН България Продажби” АД и „Е.ОН 

България Енергийни услуги” ЕООД, които са били дъщерни дружества на „Е.ОН България” 

ЕАД. Основното дружество-майка е била Е.ОН Енерги АГ, Германия и свързани лица са 

дружествата от тази група. 

За периода 29.06.2012 г. - 30.11.2013 г. свързани лица с „Енерго-Про Мрежи” АД са 

„Енерго-Про” ЕАД, ЕИК 131366301, което към 31.12.2012 г. притежава 67 % от капитала, 

„Енерго-Про-Варна”  ЕООД, което към 31.12.2012 г. притежава 27,09 % от капитала, 

„Енерго-Про Продажби” АД и „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД, които са дъщерни 
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дружества на „Енерго-Про” ЕАД. Основното дружество-майка е „Енерго-Про” а.с., Чехия и 

свързани лица са дружествата от групата на „Енерго-Про”. 

По въпросите от работната програма:  

Да се направи обстоен анализ на задължението да не прехвърля на трето лице 

цялата или част от лицензията или придобити права, или поети задължения по нея 

(т.2.2.1 от лицензията). Дали с договорите, сключени на основание т. 2.9.2., сега т.2.2.4 

от лицензията, се осигурява изпълнението на възложените дейности да е в 

съответствие с изискванията по лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и 

административни актове.  

Прегледани са договори и анекси към тях със свързани лица, както и 5 бр. рамкови 

договори и анекси към тях с Региоком ГмбХ, с които Лицензиантът е прехвърлил отделни 

части от лицензионната дейност. Дейността по тези договори е извършвана през целия 

одитиран период. Към същите приложимост имат и: 

-  Директива 2003/55/ЕС, чл.15, т.2. от Директива 2003/54/ЕС и т. 4.2.2., парa. 2, изр.2 

от тълкувателните бележки на администрацията на Европейската комисия по Директива 

2003/54/ЕС, отменена с Директива 2009/72/ ЕО на Европейския Парламент и на Съвета 

- Закон за енергетиката 

- Решение № Р-049/29.11.2006 г. на ДКЕВР; 

- чл.7, ал.1, т. 6, чл. 7а-7д и чл. 12, ал.1, т. 6 от ЗОП и др.  

Съгласно чл. 7 и чл. 7а от Закона за обществените поръчки „Енерго-Про Мрежи“ АД е 

възложител на обществени поръчки.  

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП при обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за 

договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 

със свързано предприятие, при условие, че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот 

от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните 

три години е от предоставянето им на свързани предприятия.  

С Решение № Р-049 от 29.11.2006  г. на ДКЕВР на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕ във 

връзка с § 17, ал. 1 и 4 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, ДКЕВР е 

разрешила отделяне на дейностите, свързани с разпределение на електрическа енергия и 

оперативното управление на разпределителните мрежи в юридическо и организационно 

отношение по отношение на дружествата от групата на Е.ОН. Отделянето е осъществено с 

оглед изпълнение Директива 2003/54/ЕС и въведените с нея общи правила за вътрешния 

пазар на електрическа енергия, които поставят изискването, когато операторът на 

разпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предприятие (ВИП), той да е 

независим поне с оглед на своята юридическа форма, организация и процес на вземане на 

решения от другите дейности, които не са свързани с разпределението на електрическа 

енергия.  

В контекста на функционалното отделяне на дейностите по разпределение и 

снабдяване с горецитираното решение ДКЕВР е поставила изисквания и по отношение на 

услугите, които са били общи за дейностите преди разделянето им, като счетоводство и 

контрол, информационни и комуникациони технологии, човешки ресурси, връзки с 

обществеността, регулаторен мениджмънт, логистика, управление на материалните 

активи и управление на взаимоотношения с клиентите. За да се осигури независимото 

предоставяне на тези услуги разпределителното и снабдителното дружество следва или да ги 

извършват сами, или, ако е икономически целесъобразно, да ги възложат на други, но 

различни лица. Допуска се само при изключителни обстоятелства тези услуги да се ползват 

съвместно от разпределителното дружество и снадбителното дружество. С решението 

ДКЕВР е приела, че за да разреши комисията съвместното предоставяне на тези услуги, с 

оглед незастрашаване на конкуренцията, е задължително да са налице кумулативно 

следните условия: 

-  да се осигури изключване на каквото и да е кръстосано субсидиране в полза 

или вреда на разпределителното дружество, както и да се осигури, че тези услуги ще се 

предоставят при пазарни условия; 

apis://NORM|40377|8|3|/
apis://NORM|40377|8|7|/
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-  разпределителното дружество трябва да докаже, че използването на общите услуги 

е възможно най-икономичния начин и, че например извеждането на тези услуги извън 

дружеството към независима компания е използвано като алтернатива; 

- общите услуги трябва да се предоставят и управляват извън разпределителното 

дружество – чрез снабдителното или, което е дори по-добре, чрез холдингова компания, 

дотолкова, доколкото разпределителното дружество е основен потребител. 

В издадената на „Енерго-Про Мрежи” АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. в  

чл. 2.2.1 е заложен принципът за нейната непрехвърляемост. По изключение се допуска 

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

дейности на трети лица съгласно чл. 2.2.4. от лицензията. Съгласно чл. 2.2.4. от лицензията, 

изречение второ, лицензиантът носи пълна имуществена и административна 

отговорност за изпълнението на тези дейности. Предвид изложеното, свързаното лице 

следва да извършва възложените му дейности лично и да няма право да ги превъзлага 

на трети лица. В противен случай биха се заобиколили нормативните изисквания на Закона 

за обществените поръчки (ЗОП). В допълнение, прехвърлянето на отделни части от 

лицензионната дейност или свързани с нея дейности на трети лица, която опция се допуска 

съгласно издадената лицензия, би могло да доведе до ограничаване на контролните 

правомощия на ДКЕВР спрямо тях.  

1. Договори и анекси със свързани лица 

1. 1. Договор за услуги между „Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и 

„Е.ОН България” ЕАД (Изпълнител) от 30.01.2008 г., в сила от 01.01.2007 г. и валиден за 

срок от 3 години. 

В Преамбюла на договора (i) е записано, че съгласно § 17, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ (Изм. - 

ДВ, бр. 74 от 2006 г.) дейностите, свързани с разпределението на електрическа енергия и 

оперативното управление на разпределителните мрежи, следва да се отделят юридически и 

организационно от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на 

електроразпределителните дружества до 31 декември 2006 г., но не по-късно от датата на 

влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския 

съюз. С оглед на това (ii), “Електроразпределение Варна“ АД („Е.ОН България 

Продажби”АД) и “Електроразпределение Горна Оряховица“ АД („Е.ОН България 

Мрежи”АД) са сключили на 02.08.2006 г. Договор за преобразуване на търговските 

дружества чрез отделяне чрез придобиване по смисъла на чл. 262в, ал. 2 от ТЗ. С цел да 

изпълнят горепосочените задължения(iii), двете дружества - “Електроразпределение Варна“ 

АД и “Електроразпределение Горна Оряховица“ АД одобряват концепция за общо 

предоставяне на услуги, съгласно която услугите, предоставяни в групата Е.ОН в Република 

България, да бъдат централизирани в дружество, принадлежащо към групата, което ще 

предоставя дадени услуги по компетентен и ефективен начин на други дружества от групата. 

Съгласно концепцията за общо предоставяне на услуги, другите дейности (услуги), 

извършвани от Дружествата, ще бъдат определени от тях и концентрирани в 

холдинговата компания „Е.ОН България” ЕАД, която е мажоритарен акционер, 

притежаващ 59% от акциите на всяко от Дружествата. Съгласно договора (iv), тези 

услуги следва да бъдат предоставяни при конкурентни и пазарноориентирани условия.  

В съответствие с § 1, т. 1, Изпълнителят по договора предоставя на Възложителя 

услугите, описани в Приложенията към договора, съдържащи предмет, отговорности и 

задачи, обхват и цени на услугите. Когато Възлжителят се нуждае от услуги, които не са  

свързани с обема услуги, предлагани от Изпълнителя и описани в приложенията, от 

Изпълнителя следва да се поиска извършването и на тези услуги.  

Съгласно § 3, т. 4, Изпълнителят при предоставяне на услугите следва да спазва 

задълженията, произтичащи от Програмата за съответствие на Възложителя по чл. 113а, ал. 3 

от ЗЕ. В § 3, т. 5 е записано, че Изпълнителят може да възложи извършването на 

определени услуги по този договор на квалифицирани трети лица (подизпълнители), за 

което Възложителят следва да бъде уведомен писмено.  
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Съгласно § 5, т. 1 и 2, плащанията от Възложителя към Изпълнителя за 

предоставените услуги следва да бъдат съобразени със съответните пазарни цени. Цените 

за отделните услуги следва да бъдат указани в Приложенията, без ДДС, като се 

актуализират всяка година към 1 ноември и се фиксират наново с валидност до 1 януари 

на следващата година. В случай на промяна на цените, същите следва да бъдат 

представени за одобрение в съответствие с разпоредбите на чл. 3.4 от Акционерното 

споразумение, сключено между Република България, представлявана от министъра на 

енергетиката и енергийните ресурси и Е.ОН Енерги АГ, Германия. 

Изпълнителят издава фактура за всеки месец с ДДС, в който са предоставени данъчно 

облагаеми услуги, издадени само след получаване на подписан от Възложителя приемо-

предавателен протокол. Към договора са сключени 14 бр. анекси, във връзка с 

предоставянето на различни услуги, както следва: 

Анекс 1 - Юридически услуги - предоставяне на правни консултации и изготвяне на 

становища по въпроси на отделни дирекции на Възложителя; координация на юридическите 

аспекти в рамките на групата Е.ОН; следене и анализ на законодателството и съдебната 

практика по въпросите, свързани с основната бизнес дейност на Възложителя;  в случаи на 

проблеми, засягащи повече от едно от подразделенията на Възложителя, участие в 

комплексни корпоративни проекти и в подготовката и сключването на договори с тях; 

участие в подготовката на проектодоговори; даване на становища по законосъобразността на 

договорите, по които страна е Възложителят; оказване на правно съдействие във връзка със 

защита на интересите на Възложителя по съдебни и арбитражни спорове, по които е страна; 

консултиране във връзка с управлението на собствеността на дружеството и вещно правния 

режим на активите, включително всички въпроси относно обезпечаване процеса на 

застраховането им.  

Анекс 2 – Управленски услуги - стратегия на компанията; развитие на бизнес 

сегментите; организационно развитие; дефинира стратегията за регулаторно управление; 

обработва жалби, свързани с регулаторната политика; управлява процедури във връзка с 

регулацията; информира функционалните звена на дружеството за регулаторните промени и 

предоставя анализ за необходимите вътрешни промени; осигурява пълно спазване на 

регулаторните изисквания; поддържане на контакти с ДКЕВР и с всички други ресорни 

административни органи; представяне на дружеството пред регулаторните органи. 

Анекс 3 – Информационни технологии - осигуряване на инфраструктура – PC, NB, 

периферия; услуги по осигуряване на вътрешната комуникация /E-mail,MSOffice, Intranet, 

Internet/; услуги свързани с ERP; специфичен тип услуги и услуги за специални цели 

/дистанционно отчитане, телефонен център и други/; комуникационни услуги /офиси и 

телефония, трансфер на данни/; осигуряване на управление на клиентските профили с ИТ 

приложения, определяне на параметрите и контрол на правата на достъп и разходите за ИТ 

приложения /според изискванията на „Е.ОН България Мрежи” АД при спазване на 

Програмата за съответствие с изискванията/. 

Анекс 4 – Безопасност на труда/Опазване на околната среда - политика на 

безопасност на труда; политика по опазване на околната среда; управление и контрол на 

съответствието с регулаторните мерки по безопасност на труда и опазване на околната среда; 

оценка на рисковете, свързани с работното място; организация на услугите по трудова 

медицина. 

Анекс 5 – Финанси - управление на паричните наличности и плащания; планиране на 

ликвидността; поддържане на контакти с банки и други финансови институции. 

Анекс 6 – Човешки ресурси -  стратегия и политики по човешките ресурси;  

управление на човешките ресурси /подбор на персонала, трудови договори, прекратявания на 

трудови договори, организация на труда, база данни на персонала, системи на заплащане и 

придобивки/; развитие на човешките ресурси /управление на представянето, обучения, 

квалификация, маркетинг на човешките ресурси, корпоративна социална отговорност/; 

контрол и администрация на човешките ресурси /бюджетиране, планиране, прогнозиране, 

подготовка на заплати и данъци/; взаимодействие със синдикални организации. 
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Анекс 7 – Управление на инфраструктурата - осигуряване на транспортната 

структура; управление на процесите по придобиване на нови автомобили; предоставяне на 

услуги за автомобилния парк; планиране, отчитане и контрол; управление на недвижимите 

имоти; представляване на собственика; управление на процесите по отдаване или взимане 

под наем на недвижими имоти; търговско, техническо инфраструктурно обслужване на 

недвижимите собствености; регистър на компанията и разпределяне на пощата; архив на 

компанията; управление на договорните отношения с фирмите доставчици на услуги.   

Анекс 8 – Обслужване на клиенти - осигуряване и поддържане на връзка склиенти 

на „Е.ОН България Мрежи” АД; определяне нуждите на клиентите и разпределяне на 

съответните заявки на клиенти на „Е.ОН България Мрежи” АД; обслужване /консултиране, 

приемане/изпращане на документи/ на клиенти при присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД; обслужване на писмената 

кореспонденция /заявки, услуги, жалби и други/ с клиенти на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

поддържане на архив за клиентите на „Е.ОН България Мрежи” АД. 

Анекс 9 – Контролинг - а/ контролинг на групата, със следния обхват на 

услугите: разработване и въвеждане на контролинг принципите; подпомагане подготовката 

на заявленията за цени; осигуряване на контролинг на инвестициите, планиране на обекти; 

подготовка на планиране и бюджет; анализ на показателите за изпълнението; подготовка на 

месечни доклади за целите на управлението и б/ разходно счетоводство, което ще 

предоставя следните услуги: разработване и въвеждане на принципите на разходното 

счетоводство; администриране на системата за разходно счетоводство; анализ на 

разпределението на разходите; разработване на норми на разход за конкретни единици; 

изготвяне на разходни калкулации; осчетоводяване по дирекции/ разходни центрове; 

определяне разпределението на сметките и обектите. 

Анекс 10 – Комуникации -  корпоративни комуникации; връзки с обществеността; 

вътрешни комуникации; управление на обществените дейност. 

Анекс 11 – Фактуриране - изготвяне на фактури за клиенти на „Е.ОН България 

Мрежи” АД; изпращане на фактури до клиенти; отговорност за надеждността на отчетните 

данни към счетоводството; подпомагане при решаване на отклонения в данните; оценка на 

данните за фактуриране /потребление, товар, тарифи, количества/; обработка на данните, 

свързани с плащанията по електронен път. 

Анекс 12 – Управление на вземанията - събиране на плащанията от името на 

Възложителя; следене на вземанията от клиенти на „Е.ОН България Мрежи” АД; провеждане 

и следене на изпълнението по споразуменията за плащане на вноски;  подготовка и 

изпращане на писма за напомняне на клиентите на „Е.ОН България Мрежи” АД; иницииране 

на прекъсвания/повторни включвания; иницииране на съдебно събиране на вземанията и 

провеждане на контрол по събираемостта; изготвяне на всички проверки и отчети засягащи 

вземанията от клиенти на„Е.ОН България Мрежи” АД. 

Анекс 13 – Счетоводство - осчетоводяване на активите; проверка на фактурите/ 

отчитане на доставчиците; отчитане на длъжниците; изготвяне на годишните отчети;  

данъци. 

Анекс 14 – Доставки и логистика - Доставки – осигуряване доставките на 

материали, услуги и строително монтажни работи, включително и организиране и 

провеждане на процедури по ЗОП от името и за сметка на „Е.ОН България Мрежи“ АД, 

разработване на системи за предварителен подбор, избор на доставчици на материали, 

услуги и СМР, изготвяне и управление на договорите и др. и Логистика – управление на 

материалните запаси  и складовете – управление и контрол на материалните запаси, 

координация на транспортирането на материалите, продажба на скрап, наличен като 

складов материал, съхранение, обезвреждане и ликвидация на отпадни и опасни 

складови материали.  

В тази връзка следва да се отбележи, че в структурата на дружеството 

съществува дирекция „Логистика“ с 29 служители и функционални задължения, 

посочени по-горе, които значително се припокриват със задълженията, възложени за 
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изпълнение по силата на този анекс, впоследствие по силата на Анекс № 10 към 

следващия Договор за услуги между „Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и 

„Е.ОН България” ЕАД (Изпълнител) от 04.03.2010 г., в сила от 1 януари 2010 г.  

След проверка на т.нар. алокиращи ключове се установи, че услугите по цитирания 

анекс и впоследствие по Анекс № 10 към следващия договор, са били предоставяни в частта 

за логистика до 02.2011 г. включително, след което дейността се е извършвала от 

електроразпределителното дружество от създадената в него Дирекция „Логистика“ и 

съответно след това по тези анекси няма акумулирани разходи в периода.  

 

В таблицата по-долу са посочени начините, по които се разпределят разходите за 

водене на изнесените услуги в „Е.ОН България” ЕАД:  
           Таблица 20 

№ Приложения Марж Ключове за разпределение 

1 Счетоводство 3,38% работни часове 

2 Финанси 3,38% работни часове 

3 Контролинг 3,38% работни часове 

4 Фактуриране 3,38% 100% продажби 

5 Управления на вземанията  3,38% 100% продажби 

6 Обслужване на клиенти 2,73% 

работни часове, 

продължителност на 

обажданията 

7 Човешки ресурси 3,38% 
бр. служители (приравнени на 

пълен работен ден) 

8 Управление на инфрструктурата 5,69% кв.м / км. / работни часове 

9 Безопасност на труда 3,38% работни часове 

10 Снабдяване и логистика 4,82% обем на покупки/ 100 % Мрежи 

11 Информационни технологии 4,64% 

Потребители/ Разходи за 

допълнително разпределение 

Е.ОН ИС 

12 Комуникации  2,73% работни часове 

13 Правни услуги 3,38% работни часове 

14 Управленски услуги 3,38% работни часове 

 

 

1.2. Договор за услуги между „Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и „Е.ОН 

България” ЕАД (Изпълнител) от 04.03.2010 г., в сила от 1 януари 2010 г. и срок на 

действие до 31.12.2010 г. и с клауза за автоматично продължаване за всяка следваща 

календарна година, в случай, че никоя от страните не е поискала писмено неговото 

прекратяване най-късно до 30 ноември на съответната текуща година. 

Към този Договор за услуги има същите 14 броя приложения като към първия (под 

различни номера), които имат същия предмет на услугите и са със същата надценка. 

В преамбюла на договора (iii) се посочва, че концепцията за общо предоставяне на 

услуги е принципно одобрена с Решение № Р-049/2006 г. на ДКЕВР.  
 

1. 3. Допълнително споразумение към Договор за услуги от 04.03.2010 г. между 

„Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и „Енерго Про” ЕАД (Изпълнител), 

сключен на 10.08.2012 г., със срок на действие до 31.12.2014 г.   
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Договорът е с клауза за автоматично продължаване за всяка следваща календарна 

година в случай, че никоя от страните не е поискала писмено неговото прекратяване  

най-късно до 30 ноември на съответната текуща година.   

В Допълнителното споразумение има следните допълнения в обхвата на 

услугите: Към Приложение № 9 „Безопасност на труда/Опазване на околната среда” се 

добавя следната услуга: Извършване на вътрешни одити на интегрираната система за 

управление на „Е.ОН България Мрежи” АД и по-конкретно по отношение на здравето и 

безопасността при работа. 

Към Приложение № 14 „Управленски услуги” - в частта „Отговорност и задачи“ се 

добавя следната услуга: Внедряване и оперативно поддържане на системи за управление, 

определени от Възложителя.  

В резултат на вливането на „Енерго-Про” ЕАД в „Енерго-Про Варна” ЕООД след 

01.04.2013 г. горните услуги се предоставят от „Енерго-Про Варна” ЕООД. 

С писмо ИзхК-EPRG-944 #1/17.02.2014 г. лицензиантът е декларирал, че „ЕНЕРГО-

ПРО Варна“ ЕООД (предишно „Е.ОН България“ ЕАД) предоставя административни услуги 

на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД съгласно сключен Договор за услуги от 30.01.2008 г., в сила 

от 01.01.2007 г. и Договор за услуги, сключен на 04.03.2010 г., като „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ 

ЕООД не е прехвърляло изпълнението на услугите, подробно описани в Приложения от  

№ 1 до № 14, неразделна част от договорите.  Поради тази причина не се е налагало да бъде 

уведомяван Възложителя.  
 

Дружеството е представило опис на фактури за предоставени услуги по години за 

одитирания период и списък на договорите по предоставени услуги от „Е.ОН България” 

ЕАД/„ЕнергоПро Варна” ЕООД на „Е. ОН България Мрежи” АД/„ЕнергоПро Мрежи” АД, 

сключени и действащи в периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г., със съответните разходи по 

тях, които по години за одитирания период са, както следва: 

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 16 006 760 лв. /по 1-ви договор/ 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 27 781 636 лв./по 1-ви договор/ 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 31 105 849 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 26 732 682 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 20 710 478 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 12 350 504 лв./по 2-ри договор/. 

По първия договор общо изплатената сума /без ДДС/ е в размер на 43 788 396 лв., а по 

втория договор е – 90 899 512 лв. или общо за одитирания период - 134 687 908 лв. 

Забележка: С цел сравнимост на данните са направени преизчисления на сумата на 

разходите за първата година /2008 г./ и последната година /2013 г./ от одитирания период, 

които са съответно за 6 и 11 месеца (сумата на разходите за 6-те и 11-те месеца е 

разделена съответно на 6 и 11, за да се изчислят разходите за 1 месец, след което са 

умножени по 12, за да се получат годишни разходи). 

При така направените преизчисления, разходите по договори и по години за 

одитирания период са следните:  

01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. – 32 013 520 лв. /по 1-ви договор/ 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 27 781 636 лв./по 1-ви договор/ 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 31 105 849 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 26 732 682 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 20 710 478 лв./по 2-ри договор/ 

01.01.2013 г. – 30.12.2013 г. – 13 473 277 лв./по 2-ри договор/. 

От гореизложеното може да се направи извод, че общо разходите са най-високи през 

първата година от одитирания период, а най-ниски - през последната, като намалението на 

разходите през 2013 г. спрямо 2008 г. е с 57.91%. 

Разходите по видове услуги, предоставени от „Е.ОН България” ЕАД/„Енерго-Про 

Варна” ЕООД на „Е.ОН България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД по години за 

одитирания период са както следва: 
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По т. 1 - разходи за счетоводство, видно е, че най-високи са разходите за 

счетоводство през 2008 г., а най-ниски през 2012 г. Намалението на разходите в края на 

периода спрямо началото е с 35.7%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 337 196 лв.; 674 392 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 603 083 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 455 203 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 550 555 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 417 661 лв. 

01.01. 2013 г. – 31.11.2013 г. – 397 681 лв.; 433 834 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 2 - разходи за финанси  - видно е, че най-високи са разходите за финанси през 

2008 г., а най-ниски през 2009 г. Намалението на разходите в края на периода спрямо 

началото е с 69.7%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 193 559 лв.;387 118 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 105 902 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 151 234 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 133 098 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 118 325 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 107 390 лв.; 117 153 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

По т. 3 - разходи за контролинг - видно е, че най-високи са разходите за контролинг 

през 2011 г., а най-ниски през 2008 г. Разходите за контролинг в края на периода спрямо 

началото се увеличават с 29.6%. 

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 112 826 лв.; 225 652 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 331 631 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 349 517 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 383 853 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 375 662 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 267 996 лв.; 292 359 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

По т. 4 - разходи за фактуриране  

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 0 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 240 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 135 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 146 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 50 133 лв.; 54 690 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

Видно от горната справка, най-високи са разходите през 2013 г., а най-ниски през 

2008 г. и 2009 г.  

Забележка: Разходите през 2008 г. и 2009 г. са отнасяни към „Е.ОН България 

Продажби” АД. 

По т. 5 – разходи за управление на вземанията  

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 0 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 8 490 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 1 530 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 1 823 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 135 930 лв.; 148 287 лв. – преизчислени за 12 месеца;  

Видно от горната справка, най-високи са разходите през 2013 г., а най-ниски през 

2008 г. и 2009 г.  

Забележка: Разходите през 2008 г. и 2009 г. са отнасяни към „Е.ОН България 

Продажби” АД. 

По т. 6 – разходи за обслужването на клиенти  -  Най-високи са разходите за 

обслужване на клиенти през 2013 г., а най-ниски през 2008 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. 

разходите сe увеличават с 29.1%.  

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 465 300 лв.; 930 600 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 1 028 796 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 1 018 077 лв. 
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01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 1 128 082 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 1 142 477 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 1 101 053 лв.; 1 201 149 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 7 – разходи за човешки ресурси - най-високи са разходите през 2008 г., а най-

ниски през 20012 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите намаляват с 20.4%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 1 337 067 лв.; 2 674 134 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 2 430 715 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 2 180 507 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 2 224 637 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 1 614 364 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 1 951 893 лв.; 2 129 338 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 8 – разходи за управление на инфраструктурата - видно от таблицата, най-

високи са разходите през 2010 г., а най-ниски през 20013 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. 

разходите намаляват с 65.2%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 4 079 293 лв.; 8 158 586 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 7 692 621 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 11 545 703 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 6 741 325 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 3 448 195 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 2 599 941 лв.; 2 836 299 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 9 – разходи за безопасност на труда  - най-високи са разходите през 2011 г., а 

най-ниски през 2008 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите се увеличават с 9%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 123 365 лв.; 246 730 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 289 841 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 337 063 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 350 623 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 296 138 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 246 444 лв.; 268 848 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 10 – разходи за снабдяване и логистика - най-високи са разходите през 2009 г., 

а най-ниски през 2013 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите намаляват с 58.2%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 535 824 лв.; 1 071 648 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 1 101 162 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 1 073 954 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 649 283 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 525 113 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 410 177 лв.; 447 466 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 11 – разходи за информационни технологии - най-високи са разходите през 

2011 г., а най-ниски през 2013 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите намаляват с 56.2%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. –5 204 538 лв.; 10 409 076 лв.– преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 10 455 901 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 10 410 878 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 11 681 041 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 10 501 714 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 4 179 079 лв.; 4 558 995 лв.– преизчислени за 12 месеца; 

По т. 12 – разходи за комуникации - най-високи са разходите през 2008 г., а най-

ниски през 2013 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите намаляват с 56.8%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 97 484 лв.; 194 968 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 138 450 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 111 409 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 118 064 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 102 937 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 77 193 лв.; 84 210 лв. – преизчислени за 12 месеца; 
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По т. 13 – разходи за правни услуги - най-високи са разходите през 2013 г., а най-

ниски през 2009 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите се увеличават с 105.9%.   

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 152 928 лв.; 305 856 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 305 019 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 321 325 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 346 539 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 417 078 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 577 251 лв.; 629 728 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

По т. 14 – разходи за управленски услуги - най-високи са разходите през 2008 г., а 

най-ниски през 2013 г. През 2013 г. спрямо 2008 г. разходите намаляват с 96%. 

01.07.2008 г. – 31.12.2008 г. – 3 421 880 лв.; 6 843 760 лв. – преизчислени за 12 месеца; 

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. – 3 298 514 лв. 

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. – 3 142 249 лв. 

01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. – 2 423 919 лв. 

01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. – 1 748 845 лв. 

01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. – 248 343 лв.; 270 920 лв. – преизчислени за 12 месеца. 

 

От дружеството е представен анализ и обосновка на извършените разходи по 

договорите за услуги, действащи в периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г.  между дружеството 

и контрагентите - свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон и икономическата ефективност от дейностите със съответното сравнение 

на разходите при условието, че тези дейности са извършвани от лицензианта:  

За целите на калкулирането на разходите за административните дейности, 

изпълнявани самостоятелно от „Е.ОН България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД са 

използвани  фактическите разходи за тези услуги, предоставяни от „Е.ОН България“ ЕАД/ 

„Енерго-Про Варна” ЕООД и допускания за необходимия брой персонал за изпълнението им. 

Общият брой допълнителен персонал, необходим за изпълнение на административните 

дейности самостоятелно от „Е.ОН България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД, е  

56 служители средногодишно за периода 07.2008 – 11.2013 г. в повече, спрямо броя на 

служителите от „Е.ОН България“ ЕАД/ „Енерго-Про Варна” ЕООД, които извършват тези 

услуги за „Е.ОН България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД.  

Само за дейността „Обслужване на клиенти“ са необходими допълнително 34 

служители във връзка с постигане изискванията за по-добро обслужване на клиентите, както 

и непрекъснато 11-часово обслужване на клиентите и 24-часово обслужване  от Телефонния 

център. Ако дружествата „Е.ОН България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД и на „Е.ОН 

България Продажби” АД/„Енерго-Про Продажби” АД извършваха дейностите по 

обслужване на клиенти поотделно, това би означавало броят на центровете да е два пъти  

по-голям, да се работи с 2 отделни телефонни центъра, което според лицензианта съответно 

би довело до значително по-голям брой персонал и по-високи разходи във връзка с 

поддържане на офис сгради и оборудване, ИТ осигуреност и др.  

Централното предоставяне на услугите от „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД на „ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД позволява оптимизация на разходите, тъй 

като по този начин се избягват допълнителните разходи по поддържането на съответните 

звена във всяко дружество поотделно. Най-голям ефект се наблюдава при сравнение на 

разходите за обслужване на клиенти – които биха били по-високи с 3 503 817 лв. за периода 

07.2008-11.2013 г. при условие, че тази дейност се извършваше самостоятелно в „ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи” АД. Според дружеството е виден процес на оптимизация на разходите и 

разширяване обхвата на предоставените услуги във връзка с постигане на изискванията за 

по-добро обслужване на клиентите на територията на двете бивши електроразпределителни 

дружества.  
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Периоди

Приложения

(дейности)

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Администр

ативни 

разходи по 

договори с 

Енерго-Про  

Варна 

ЕООД  

прил.1-14

Администр

ативни 

разходи по 

дейности   

в Енерго-

Про  

Мрежи 

Счетоводство 348 574 358 916 603 083 658 374 455 203 503 880 550 555 604 083 417 661 466 774 397 681 441 414

Финанси 197 299 202 020 105 902 141 224 151 234 165 024 133 098 165 727 118 325 156 337 107 390 116 382

Контролинг 115 801 143 449 331 631 356 632 349 517 384 957 383 853 406 985 375 662 417 951 267 996 299 914

Фактуриране 0 0 0 0 240 10 762 135 12 532 146 13 093 50 133 85 287

Управления на 

вземанията 0 0 0 0 8 490 18 416 1 530 12 841 1 823 13 332 135 930 162 094

Обслужване на 

клиенти 493 915 829 491 1 028 796 1 638 320 1 018 077 1 626 357 1 128 082 1 752 319 1 142 477 1 826 641 1 101 053 1 743 090

Човешки 

ресурси 1 369 389 1 443 242 2 430 715 2 487 334 2 180 507 2 219 146 2 224 637 2 283 921 1 614 364 1 695 653 1 951 893 1 986 824

Недвиж.имоти и 

Автопарк 4 054 630 4 056 281 7 692 621 7 706 621 11 545 703 11 568 801 6 741 325 6 746 407 3 448 195 3 479 781 2 599 941 2 608 292

Безопасност на 

труда 126 091 141 746 289 841 330 457 337 063 373 348 350 623 395 145 296 138 333 289 246 444 277 140

Снабдяване и 

логистика 537 695 543 929 1 101 162 1 105 019 1 073 954 1 077 775 649 283 677 468 525 113 551 533 410 177 442 714

Информац. 

технологии 5 238 164 5 276 811 10 455 901 10 552 285 10 410 878 10 477 171 11 681 041 11 721 372 10 501 714 10 537 843 4 179 079 4 182 414

Комуникации 106 248 126 522 138 450 185 372 111 409 177 453 118 064 144 643 102 937 141 135 77 193 106 513

Правни услуги 156 793 188 600 305 019 367 199 321 325 362 300 346 539 380 824 417 078 456 073 577 251 607 711

Управленски 

услуги 3 500 330 3 534 734 3 298 514 3 319 140 3 142 249 3 173 964 2 423 919 2 468 676 1 748 845 1 796 707 248 343 272 227

Всичко (лв) 16 244 928 16 845 741 27 781 636 28 847 978 31 105 849 32 139 355 26 732 682 27 772 944 20 710 478 21 886 142 12 350 504 13 332 016

преизчисл.2007 -238 168

Иконом. ефект -600 812 -1 066 342 -1 033 507 -1 040 261 -1 175 664 -981 512

2012 01-11.201307-12.2008 2009 2010 2011

 

Могат да се направят следните изводи:  

По видове услуги – общо 14 броя (съгласно 14-те приложения - анекси към 

договорите) предоставени от „Е.ОН България” ЕАД/„Енерго-Про Варна” ЕООД на „Е.ОН 

България Мрежи” АД/„Енерго-Про Мрежи” АД, увеличение на разходите се наблюдава в 

края на периода, в сравнение с началото, при правните услуги, контролинга и разходите за 

безопасност на труда, като най-голямо е увеличението при правните услуги – със 105.9%.  

При всички останали видове услуги през 2013 г. спрямо 2008 г. има намаление на 

разходите, като най-голямо е намалението при управленските услуги – с 96%.  

В абсолютна стойност обаче, най-големи са разходите за информационни технологии, 

като те имат най-голям относителен дял в общите разходи за услуги – от 32.5% през 2008 г. – 

достигат до 50.7% през 2012 г.  

През всички години от одитирания период, най-високи са разходите за управление на 

инфраструктурата през 2010 г. – в размер на 11 545 703 лв. 

Общите разходи по предоставените услуги на „Енерго-Про Мрежи” АД /„Е.ОН 

България Мрежи” АД от „Енерго-Про Варна” ЕООД /„Е.ОН България Мрежи” АД са най-

високи през първата година от одитирания период, а най-ниски през последната, като 

намалението на разходите през 2013 г. спрямо 2008 г. е от 57.9%. 

Стойността на плащането на услугите се определя на база фактически направените 

разходи за извършване на услугите плюс надценка, която се движи в рамките от 2.73% - до 

5.69%, като най-ниската надценка е за обслужване на клиенти и комуникации, а най-

високата – за недвижими имоти и автомобилен парк. От общия брой услуги, 9 броя са с 

надценка – 3.38%. Най-голям е ефектът при разходите за обслужване на клиенти – които 

биха били по-високи с 3 504 хил. лв. за периода 07.2008-11.2013 г. при условие, че тази 

дейност се извършваше самостоятелно в „Енерго-Про Мрежи” АД. 
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Общият икономически ефект от изнасянето и концентрирането на административните 

услуги от „Енерго-Про Мрежи” АД в „Енерго-Про Варна” ЕООД за периода 07.2008 - 

11.2013 г. се изчислява на 5 898 хил. лв.  

За доказване, че ценообразуването на споделените услуги между „Енерго-Про Варна” 

ЕООД и „Енерго-Про Мрежи” АД е на принципа на независимите пазарни отношения, 

дружеството посочва, че за определяне на цените и надценката между дружествата е 

извършен сравнителен анализ и е изготвен Доклад за трансферно ценообразуване от 

независима организация. Документацията за трансферно ценообразуване, която обхваща 

2008, 2009 и 2010 години, е изготвена през декември 2011 г. Установено е, че нормата на 

печалба на дружеството за горния период е в рамките на интерквартилните обхвати на 

резултати от анализите на съпоставимостта. В следствие на това е установено, че 

приложеното ценообразуване на междуфирмените услуги за периода 2008-2010 г. е в 

съответствие с принципа на независимите пазарни отношения.  

Както бе посочено по-горе, заплащането на извършените услуги по договорите се 

извършва на база реално направени разходи плюс надбавка със съответния процент, както 

следва: Анекс 1 - Юридически услуги – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 2 – Управленски 

услуги – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 3 – Информационни технологии– надбавка в 

размер на 4.64%; Анекс 4 – Безопасност на труда/Опазване на околната среда – надбавка в 

размер на 3.38%; Анекс 5 - Финанси – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 6 – Човешки 

ресурси – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 7 – Управление на инфраструктурата – 

надбавка в размер на 5.69%; Анекс 8 – Обслужване на клиенти – надбавка в размер на 2.73%; 

Анекс 9 - Контролинг – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 10 - Комуникации – надбавка в 

размер на 2.73%; Анекс 11 - Фактуриране – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 12 – 

Управление на вземанията – надбавка в размер на 3.38%; Анекс 13 - Счетоводство – 

надбавка в размер на 3.38%; Анекс 14 – Доставки и логистика – надбавка в размер на 4.82%.  

За целите на горните договори реално направените разходи се изчисляват, като се 

вземат предвид всички акумулирани разходи през съответния месец от съответния отдел 

(служители) в „Енерго-Про Варна” ЕООД. Тези разходи се акумулират в SAP системата на 

дружеството. Така акумулираните разходи се разпределят чрез т.нар. алокиращи ключове, 

които са основно на база брой отработени часове, а в отделни случаи на брой потребители 

(напр. IT), брой персонал (напр. Човешки ресурси), брой изминати километри (Автомобилен 

парк), квадратни метри на обслужваните сгради (недвижими имоти) и др. Така получените 

разходи се разделят процентно между дружествата, на които се предоставят горните услуги 

според времето или друг приложим показател (алокиращ ключ), работено за тези дружества.  

Във връзка с анализа следва да се отбележи, че за различните услуги се прилагат 

различни алокиращи ключове, а именно: отработени часове, продължителност на 

обажданията, брой персонал, квадратни метри на обслужваните сгради, изминати километри, 

стойност на доставките, брой потребители. В този смисъл средният разход е в лева за 

съответния алокиращ ключ, а в някои случаи и комбинация от алокиращи ключове, т.е. това 

представлява стойностно изражение (в лева) на съответния алокиращ ключ, както при 

изчислението следва да се вземe предвид и броят служители в съответния отдел/и в 

съответния месец. Средният разход като цяло не може да бъде представителен и директно 

сравняван, тъй като зависи от много фактори като движение в броя на персонала, колебания 

в общия обем на работата в предоставяните услуги през различните периоди, различни 

алокирани проценти в зависимост от обема предоставени услуги на различните дружества 

през периода. 

Предвид гореизложеното, начинът на образуване на разходите, съгласно договорите 

за възлагане изпълнението на услуги на свързани лица и анексите към тях, и трансферното 

ценообразуване, не дава възможност за точно изчисление на реалните разходи за 

предоставяните услуги и че същите отговарят на реално извършена работа.  

Като цяло обаче е видно, че разходите по предоставянето на услугите имат ясно 

изразена трайна тенденция към намаление през целия период, като към края на 2013 г. 

общата стойност на услугите значително намалява в сравнение с началото на одитирания 
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период. Намалението през 2010 и следващите (2011, 2012 и 2013 г.) в сравнение с 

предишните (2008 и 2009 г.) се дължи и на факта, че има промяна в Международните 

счетоводни стандарти (МСС 24), по силата на която е премахнато изискването дружества, 

свързани с правителството, да оповестяват подробно всички транзакции, извършени с 

правителството и държавно свързани дружества. 

 

От представената от дружеството справка одитният екип направи и репрезентативен 

анализ на други договори (вкл. за доставки) със свързани лица, а именно:  

2. Други договори за услуги/доставки, сключени със свързани лица:  

2.1. Договори за покупко-продажба относно изработването, доставката и 

прехвърлянето на собствеността върху върху SMART система.  

 Договор за покупко-продажба № .../ 03.09.2009 г., сключен с „Е.ОН 

България“ ЕАД с предмет доставяне и прехвърляне на собствеността върху Smart система 

като съвкупност от хардуер, софтуер и комуникационна среда, позволяващи отчет на ел. 

енергия и управление на потреблението на различни нива от енергийната система. Включва 

доставката на: монофазни електромери, трифазни директни електромери, трифазни 

индиректни електромери, софтуер с лиценз за работа на 2000 електромера и др. Това е 

пилотен проект по отношение на имплементирането на цялостната система.  

Видно от чл. 5 на договора, продавачът продава на купувача стоката, придружена с 

документи, които обаче указват за наличието на търговски взаимоотношения между „Е.ОН 

България“ ЕАД и ………………………………… – договори и фактури. По отношение на 

този договор няма данни за  провеждана процедура по ЗОП.  

 Общата стойност на договора е 247 414.79 лева без ДДС. От предоставените справки 

от Дружеството е видно, че за периода на действие на договора са извършени доставки на 

обща стойност 518 025.19 лева. Общата заплатена сума по този договор до м. март 2010 г. е 

621 630,23 лв. с ДДС.  

 Договор за покупко-продажба № 16 от 14.05.2010 г., сключен с „Е.ОН България” 

ЕАД с предмет изработване, доставяне и прехвърляне на собствеността върху Smart система 

като съвкупност от хардуер, софтуер и комуникационна среда, позволяващи отчет на  

ел. енергия и управление на потреблението на различни нива от енергийната система. 

Включва доставка на трифазни директни електромери, трифазни индиректни електромери, 

софтуер с лиценз за работа на 30 000 електромера, 2 модула по 15 000 броя, право на 

ползване на цялата система и др. Срокът на договора е една година с опция за удължаване за 

още една година. Впоследствие е сключен Анекс № 1/09.2010 г. с „Е.ОН България“ ЕАД, с 

който се включва допълнителна дейност/позиция, неразделна част от процеса на доставка на 

Smart системата (проверка на точността на измерване) до момента на прекратяване на 

рамковия договор.  

 Договорът е прекратен по взаимно съгласие на страните, считано от 10.11.2010 г. 

Общата стойност на договора 11 074 197,20 лв. без ДДС. От предоставените справки от 

дружеството е видно, че за периода на действие на договора са извършени доставки на обща 

стойност 5 147 924.93 лева. Общата заплатена сума по този договор до м. ноември 2010 г. е 

6 177 509,92 лв. с ДДС.  

В договора изрично е посочено, че страната на произход и производителят е ……… 

………………………………... Няма данни за провеждана процедура по ЗОП.  

 В тази връзка следва да се вземе предвид и Договор № …/08.11.2010 г., сключен с 

трето лице след прекратяване на горния договор и след провеждане на процедура по ЗОП – 

чл. 93а – 93в от ЗОП. Дружеството сключва договор със сходен предмет с ……………….., 

гр. …………. Общата стойност на договора е 17 309 504.15 евро (или 33 854 447.50 лева) без 

ДДС. От предоставените справки от дружеството е видно, че за периода на действие на 

договора са извършени доставки на обща стойност 24 565 951.50 лева.  

 Общо от началото на проекта до края на 2013 г. по проекта за изработването, 

доставката и прехвърлянето на собствеността върху SMART система сумите са 30 265 507.62 

лева.  
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2.2. Договор за покупко-продажба № 11/19.03.2010 г. с „Е.ОН България” ЕАД 

Договорът е сключен със свързаното лице „Е.ОН България” ЕАД на основание 

Решение на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД от 27.01.2010 г. и чл. 12,  

ал. 1, т. 6 от ЗОП. Предмет на договора е доставката на електромерни табла за индиректно 

мерене СрН и клемореди за присъединяване на измервателни вериги, съставени от 12 клеми. 

Доставчик/Продавач на стоките по договора е „Е.ОН България” ЕАД, но от представените 

Техническа оферта и Технически характеристики на предлаганите изделия става ясно, че 

доставчик на стоките е „……………………..” …. – гр. ………………. При сключването на 

договора няма данни за прилагането на ЗОП. Прогнозната стойност на договора е 240,691.88 

лв. без ДДС, изчислена на база количества и единични цени. Плащанията по договора се 

извършват по банков път след извършване на доставката в срок от 5 банкови дни от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и представяне на оригинална 

фактура. Договорът е сключен за срок от 12 месеца, считано от датата на подписването му, с 

опция за удължаване до 6 месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на 

договора, като в настоящия случай той е прекратил своето действие поради изтичане на 

срока на договора.  

2.3. Договор за прехвърляне на активи № 99/13.12.2012 г. с „Енерго-Про” ЕАД 

Договорът е сключен със свързаното лице „Енерго-Про” ЕАД във връзка с 

придобиването на 100% от капитала на „Е.ОН България” ЕАД от страна на Енерго-Про а.с., 

Чехия и стартирането на проект „Нова ИТ платформа”, целяща преминаване от ИТ 

платформата на Е.ОН към собствена ИТ платформа, със срок на изпълнение до 31.12.2012 г. 

Като основание е посочен чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Предмет на договора е доставката на ИТ 

платформа с компоненти, изброени в Приложение №1 към договора. Стойността на договора 

е 8,414,235.26 лв. без ДДС, платими по банков път до 31.12.2012 г.  Собствеността върху ИТ 

платформата се прехвърля върху купувача от датата на подписване на договора. Договорът 

не съдържа разпоредби относно прекратяването на договора.  

2.4. Договор № 48/24.11.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 30.01.2010 г. Предмет на договора е доставка на 

автомобили за оперативни нужди Ситроен Берлинго. Прогнозната стойност на договора е 

500 093,70 лв. без ДДС. Разходите по договора за 2009 г. и 2010 г. са съответно 392 930,78 лв. 

и 107 162,94 лв. или общо 500 093,72 лв.; 

2.5. Договор № 47/20.11.2009 г. с с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 20.03.2010 г. Предмет на договора е доставка на 

автомобили Форд. Прогнозната стойност на договора е 3 149 421,72 лв. без ДДС. Разходите 

по договора за 2009 г. и 2010 г. са съответно 951 241,50 лв. и 2 198 180 лв. или общо  

3 149 421,50 лв.; 

2.6. Договор № 8/22.02.2010 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на основание  

чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП със срок на договора до 21.02.2013 г. Предмет на договора е 

доставка на заключващи системи тип Мастер система. Прогнозната стойност на договора 

е 4 082 144,30 лв. без ДДС. Разходите по договора за 2010 г. – 2013 г. са общо 2 169 478,20 

лв.; 

2.7. Договор № 7/09.03.2010 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на основание  

чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП със срок на договора до 03.01.2011 г. Предмет на договора е 

доставка на ел.табла индиректно мерене средно напрежение и клемореди. Прогнозната 

стойност на договора е 240 691,88 лв. без ДДС. Разходите по договора за 2010 г. са  

621 366,80 лв.; 
2.8. Договор № 88/15.12.2011 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 31.01.2012 г. Предмет на договора е доставка на вишки. 

Прогнозната стойност на договора е 135 780,75 лв. без ДДС, което като стойност отговаря на 

извършените разходи по договора за 2011 г.; 

2.9. Договор № 87/15.12.2011 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 31.12.2012 г. Предмет на договора е доставка на 

лекотоварни автомобили. Прогнозната стойност на договора е 185 173,38 лв. без ДДС, 
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което като стойност отговаря на извършените разходи за 2011 г.; 

2.10. Договор от 19.12.2011 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП за доставка на Siemens HiPath (разширение).  Разходите по договора са 17 610 лв.; 

2.11. Договор № 46/25.12.2008 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 03.12.2008 г. Предмет на договора е доставка на 

автомобили Тойота. Разходите по договора са 977 668,80 лв. за 2008 г.; 

2.12. Договор от 27.08.2008 г. с с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП с предмет на договора е доставка на автовишка Мерцедес за работа под 

средно напрежение. Разходите по договора са 612 784,60 лв. за 2008 г.; 

2.13. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

електромер 3Ф директен. Прогнозната стойност на договора е 496 259 лв. без ДДС и 

разходи по договора 209 272,55 лв. за 2009 г.; 

2.14. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

електромер 3Ф директен. Прогнозната стойност на договора е 496 259 лв. и разходи по 

договора 20 974,44 лв. за 2009 г.; 

2.15. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

електромер 3Ф директен. Прогнозната стойност на договора е 496 259 лв. и разходи по 

договора 55 071,93 лв. за 2009 г.; 

2.16. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

електромер 3Ф директен. Прогнозната стойност на договора е 496 259 лв. и разходи по 

договора 209 049 лв. за 2009 г. ;  

2.17. Договор № 18/30.06.2009 г.  с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е въвеждане в 

експлоатация и запознаване на персонала - софтуер и хардуер. Прогнозната стойност на 

договора е  496 259 лв. и разходи по договора за 2010 г. - 6 265,92 лв.; 

2.18. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е въвеждане в 

експлоатация и запознаване на персонала - софтуер и хардуер. Прогнозната стойност на 

договора е 496 259 лв. и разходи по договора за 2009 г. - 5 232,05 лв.; 

2.19. Договор № 18/30.06.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е въвеждане в 

експлоатация и запознаване на персонала - софтуер и хардуер. Прогнозната стойност на 

договора е 496 259 лв. и разходи по договора за 2009 г. – 12 158,52 лв.; 

По Договорите т. 2.13. до 2.19 всички под № 18/30.06.2009 г. разходите по 

договорите се съотнасят към прогнозната стойност на договора 496 259 лв. 

2.20. Договор от 16.06.2010 г.  с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП с предмет доставка на изнесени дисплеи. Разходите по договора за доставка за 

2010 г. са в размер на 2 096 лв.;  

2.21. Договор от 01.12.2009 г. с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 01.03.2010 г. Предмет на договора е доставка на Renault 

Midlum 240.18. Heavy E 4. Прогнозната стойност на договора е 234 796,80 лв. без ДДС, 

която е равна на разходите за 2010 г.;  

2.22. Договор от 01.12.2009 г.с „Е.ОН България“ ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1, т. 6 

от ЗОП със срок на договора до 01.10.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

тежкотоварен автомобил с бордова надстройка при разходи по договора 171 335,42 лв.; 

2.23. Договор № 21 от 05.04.2013 г. с „Енерго-Про Варна” ЕООД с посочване на чл. 

12, ал. 1, т. 6 от ЗОП със срок на договора до 04.04.2014 г. Предмет на договора е доставка 

на токови и напреженови измервателни трансформатори за открит монтаж. 

Прогнозната стойност на договора е 498 817,42 лв. без ДДС и разходи по договора за 
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периода от 01.01.2013 г. до 30.11.2013 г. в размер на 460 180,26 лв.; 

2.24. Договор № 70/02.09.2013 г с „Енерго-Про Варна” ЕООД с посочване на чл. 12, 

ал. 1, т. 6 от ЗОП с предмет на договора  покупка на автомобили. Разходите по договора са 

в размер на 251 358,36 лв.; 

2.25. Договор от 11.06.2009 г. с „Е.ОН България” ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 23.07.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

оборудване за обслужване на ТП под напрежение. Разходите по договора за 2009 г. са в 

размер на 206 710,75 лв.; 

2.26. Договор от 04.08.2009 г. с „Е.ОН България” ЕАД с посочване на чл. 12, ал. 1,  

т. 6 от ЗОП със срок на договора до 31.07.2009 г. Предмет на договора е доставка на 

преносими еталони. Разходите по договора за 2009 г. са в размер на 116 664,60 лв.  
 

Други договори със свързани лица:  

2.27. През 2012 г. и 2013 г. са сключени общо 18 договора за цесия между „Енерго-

Про Мрежи“ АД (Цедент) и „Енерго-Про Продажби“ АД (Цесионер), за прехвърляне на 

вземания, произтичащи от издадени фактури, основани на Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на 

ДКЕВР и договори за достъп на производители на ел. енергия /ВЕИ/ до 

електроразпределителната мрежа собственост на ЕРД.  

2.28. Договор за уреждане на отношенията между „Е.ОН България Продажби“ АД и 

„Е.ОН България Мрежи“ АД във връзка с преноса на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на ЕРД  до потребителите на  „Е.ОН България Продажби“ 

АД от 19.02.2007 г., който влиза в сила 01.01.2007 г. и е сключен за неопределен срок. По 

силата на този договор „Е.ОН България Продажби“ АД заплаща на „Е.ОН България Мрежи“ 

АД цената за предоставяната услуга на база отчетените от ЕРД количества електрическа 

енергия по периоди.  

2.29. На 08.06.2013 г. е сключен Договор за цесия, в сила от 26.07.2013 г. съгласно 

допълнително споразумение № 1, по силата на който „Енерго-Про България“ ЕАД прехвърля 

възмездно на „Енерго-Про Мрежи“ АД своите вземания, произтичащи от издадени фактури 

на „Национална електрическа компания“ ЕАД, основани на договор за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, собственост на „Енерго-Про България“ 

ЕАД. Общият размер на прехвърлени вземания/задължения е 4 081 632,66 лв., а 

заплатената сума е 4 000 000,00 лв. по данни от дружеството.  

На 09.08.2013 г. е сключено Споразумение за встъпване в дълг, по силата на което 

„Енерго-Про България“ ЕАД встъпва в задължението на „Енерго-Про Мрежи“ АД 

(Длъжника) по договора за продажба с „НЕК“ ЕАД, в размер до 4 700 000 лв., възникнало за 

използвана електрическа енергия за месец юли 2013 г., като се задължава солидарно с 

Длъжника да заплати задължението му при условията и в сроковете на договора за продажба. 

Платената сума е  4 548 425,00 лв. Одитният екип не разполага с данни дали Комисията е 

била уведомена.     

2.30. На 15., 16. и 17.08.2012 г. с „Е.ОН България Продажби“ АД са сключени 7 броя 

сделки за покупко-продажба на недвижими имоти – поземлени имоти, сгради и гаражи, на 

обща стойност 737 900 лв.; 

2.31. На 29.03.2013 г. с „Енерго - Про България“ ЕАД е сключен договор за покупко - 

продажба на МПС - ………….., регистрационен номер ……………, цвят -синьозелен, рама- 

………………………., двигател №……………………, на обща стойност 3 820,00 лв.;  

2.32. Дружеството е сключвало и следните договори за заемни линии/овърдрафт  

В резултат на направения преглед се установи, че през одитирания период 

Дружеството е ползвало заемна линия/овъдрафт от свързани лица, както следва: 

1. На 09.03.2005 г. е подписан договор с „Е.ОН България“ ЕАД за овърдрафт в 

режим на заемна линия с горен плафон (общ лимит) от 30,000,000 лева за срок от 1 г. до 

08.03.2006 г.  

 На 08.03.2006 г. е подписан анекс 1 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 08.03.2007 г. 
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 На 09.02.2007 г. е подписан анекс 2 към горния договор за увеличаване на общия 

лимит на заемната линия до размер от 45,000,000 лева; 

 На 09.03.2007 г. е подписан анекс 3 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 08.03.2008 г.; 

 На 07.03.2008 г. е подписан анекс 4 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 09.03.2009 г.; 

 На 06.03.2009 г. е подписан анекс 5 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 09.03.2010 г.; 

 На 08.03.2010 г. е подписан анекс 6 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 09.03.2011 г.; 

 На 08.03.2011 г. е подписан анекс 7 към горния договор за удължаване на срока с 

още 1 г. до 09.03.2012 г. 

2. На 08.03.2012 г. е подписан договор с Е.ОН България ЕАД за овърдрафт в режим 

на заемна линия с горен плафон (общ лимит) от 90,000,000 лева за срок до 01.03.2013 г. 

Кредитополучатели по договора за заемната линия/овърдрафт са „Е.ОН България Продажби“ 

АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД. 

Лихвеният процент по заемната линия от 09.03.2005 г. е Софибор + 2,2 % за година. 

През целия период до изтичането на срока на последния анекс по договора са ползвани 

средства в режим на овърдрафт, като към 31.12.2011 г. общата експозиция е 15,719 хил. 

лева. Заемната линия се води краткосрочна, предвид факта, че овърдрафтът е отпуснат със 

срок от 1 г. Въпреки това той е удължаван с анекси, както е посочено по-горе 7 пъти всеки 

път със срок от 1 г. до 09.03.2012 г., когато е сключен нов тристранен договор.  

3. На 08.03.2012 г. е сключен нов тристранен договор между „Е.ОН България“ ЕАД в 

качеството си на кредитор и „Е.ОН България Продажби“ АД и „Е.ОН България Мрежи“ АД в 

качеството си на кредитополучатели. Лихвеният процент по този договор 1М Софибор  

+5.5 % за година, като краен срок за издължаване е 01.03.2013 г. Общият лимит по тази 

заемна линия е 90 милиона лева.  

ДКЕВР с Решение № 153 от 16.01.2012 г. е дала разрешение за сключване на 

договора за предоставяне на овердрафт заемна линия в размер до и не повече от 90 млн. лв. 

при следните финансови параметри – 12 месеца срок на договора, 12 месеца – срок на 

издължаване и лихвен процент, определен в размер на сумата от СОФИБОР плюс пазарна 

надбавка в момента на отпускането в % за година.    

Към 31.12.2012 г. Дружеството се е издължило изцяло по заемната линия и не ползва 

заем. След 01.03.2013 г. договорът за заемна линия не е подновен и към края на одитирания 

период Дружеството не ползва заемни средства. Следва да се отбележи, че през 2013 г. е 

имало две извънредни общи събрания с цел одобряване на заемна линия/овърдрафт, но и на 

двете Общото събрание не е одобрило подобен заем. Тъй като Дружеството е публично, 

мажоритарният акционер, а именно „Енерго-Про Варна“ ЕООД, не може да участва със 

своите акции в подобно решение, то се взема само с гласовете на миноритарните акционери, 

които по данни от дружеството и в двата случая са гласували „против“. 

Следва да се отбележат и следните договорни взаимоотношения с други 

дружества от групата на Е.ОН/Енерго-Про: 

- През 2010 г. „Е.ОН България Мрежи” АД (Доставчик) е сключило с „Е.ОН ИТ 

България” ЕООД Договор от 29.12.2010 г. за предоставяне на услуги за връзка с 

компютърна мрежа с голям обхват (WAN мрежа)  от „Е.ОН България Мрежи” АД на „Е.ОН 

ИТ България” ЕООД при месечна такса в размер на  21 620 лв. без ДДС, който влиза в сила 

от датата на подписване с минимален срок 1 година с клауза за автоматично подновяване за 

1 година (всяка допълнителна година). „Е.ОН ИТ България” ЕООД е вписано в търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131488285 на 23.4.2008 г. и е с едноличен 

собственик през годините до заличаването му на 27.01.2014 г., както следва: Е. ОН ИС 

ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице до 02.07.2010 г., „Е.ОН ИТ“ ГмбХ, Чуждестранно 

юридическо лице, държава: ГЕРМАНИЯ до 21.10.2013 г., от когато  Е.ОН Бизнес Сървисиз 

ГмбХ, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 57814, държава: ГЕРМАНИЯ.  
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От представената от дружеството информация по този договор са реализирани 

приходи в размер на 259 440 лв. за 2011 г. и 129 720 лв. за 2012 г. или обща сума в размер 

на 389 160 лв.  

Впоследствие на 14.12.2010 г. е извършена замяна на приложения 1-8 от 

споразумението за прехвърляне на активи между „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН ИТ 

България” ЕООД с приложения 1-8 от изменението на споразумението - Прил.6-

ПРОДАЖБА НА ЛИЦЕНЗ SMART IMS ВЕРСИЯ 6.00. От представената от дружеството 

информация по този договора са реализирани приходи в размер на 3 029.00 лв. за 2011 г.  

На 31.03.2011 г. с втори Договор за прехвърляне на активи и споразумение за 

преминаване, сключен между Е.ОН България Мрежи АД и Е.ОН ИТ България ЕООД е 

извършена продажба и прехвърляне на хардуер, лицензи за софтуер  и прехвърляне 

договори на клиента Прил. 6 -ПРОДАЖБА НА ЛИЦЕНЗ SMART IMS ВЕРСИЯ 6.01.414. 

От представената от дружеството информация по този договор са реализирани приходи в 

размер на 43 076.71 лв. за 2011 г.  

- На 26.08.2013 г. е сключен Договор за покупко - продажба на МПС с  „ЕНЕРГО - 

ПРО ГРУЗИЯ“ АД за продажба на специален автомобил: марка - КРАЗ …., рег. № ………. 

КС, рама - …………….., двигател – ………… на стойност 8 370,00 лв.  
 

3. Договори, касаещи прехвърляне на отделни части от лицензионната дейност 

Както е посочено по-горе, се установи, че Лицензиантът е прехвърлил отделни 

части от лицензионната дейност на трети лица, а именно Региоком ГмбХ, наричано оттук 

нататък Региоком. Договорите за възлагане изпълнението на определени услуги, сключени с  

Региоком са, както следва: 

1. Рамков договор 45 от 24.04.2007 г. – подписан между „Е.ОН България Мрежи” АД 

и Региоком ГмбХ в резултат на обявена обществена поръчка - открита съвместна 

процедура с Решение № 45/19.12.2009 г. на Управителния съвет на „Електроразпределение 

Варна“ АД и заедно с „Електроразпределение Горна Оряховица“ АД с предмет „подмяна на 

електромери, отчитане на електромери и изнасяне на електромерни табла на границата 

на собственост” за нуждите на тези две дружества. Откритата процедура е била вписана в 

регистъра на обществените поръчки на 21.12.2006 г., но предвид преобразуването и предвид 

т. 2.9.2. от издадената лицензия е взето Решение № 45-Б/23.03.2007 г. на УС на „Е.ОН 

България Мрежи“ АД, с което Региоком е било обявено за спечелил участник в процедурата.  

Цените за отделните услуги са показани в договора, като прогнозната стойност на договора е 

50 млн. лева и срок на изпълнение до 24.09.2010 г. Общата стойност на договора е   

29 703 345.57 лв. без ДДС.  

Към договора са представени и сключени още 8 допълнителни споразумения, като 

Анекс № 8 е за удължаване срока на договора до 24.09.2012 г.  

Представен е Споразумителен протокол от 06.10.2008 г., в който се посочва, че на 

основание чл. 9.13 от рамковия договор „при осчетоводяване на грешни данни в системата на 

Възложителя във връзка с дейността по т. 1.1.1 довели до жалби от страна на потребители, 

Изпълнителят дължи на Възложителя санкция в размер на 10 лв. на грешка.“ В протокола 

обаче страните се споразумяват във всички регионални центрове временно Възложителят да 

не прилага гореупоменатите санкции, а Изпълнителят да извършва със свои квалифицирани 

служители и за своя сметка проверка и контрол по подаваните оплаквания от потребителите.  

2. Рамков договор 30А от 11.10.2010 г. с предмет „отчет на енергийни данни от 

средства за търговско измерване”. В договора е посочено, че е сключен в изпълнение на 

Решение № 30-Б от 17.09.2010 г. на УС на „Е.ОН България Мрежи“ АД за възлагане 

изпълнението на задължения на лицензианта по раздел Общи положения т. 2.7.6 от 

издадената му лицензия и във връзка с Решение № Р-049/2006 г. на ДКЕВР.  

Въпреки че в договора не е отразено, същият е сключен след провеждане на 

процедура на договаряне с обявление № 30/2010 г. 

Цените за отделните услуги са показани в договора, като прогнозната стойност на 

договора е 21 млн. лева и срок на изпълнение до 25.09.2013 г.  

Общата стойност на договора до 2013 г. възлиза на  24 759 081.68 лв. без ДДС.  
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Към договора за сключени и допълнителни споразумения:  

ДС № 01/15.02.2011 г., с което се увеличават единичните стойности на отделните 

дейности, считано от 01.01.2011 г. с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен 

от Евростат за 2010 г., т.е. с 2,2 %. С ДС № 02/12.02.2012 г., се увеличават единичните 

стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. с 50% от публикувания 

инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,7 %. С ДС № 03/22.01.2013 г., 

с което се увеличават единичните стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. 

с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,2 %.  

3. Рамков договор 30Б от 24.11.2010 г. с предмет „подмяна на електромери за 

удължаване на срока на първоначалната и извършване на последваща проверка вкл. 

планиране и цялостна организация на дейността ….”. В договора е посочено, че е 

сключен в изпълнение на Решение № 30-Б от 17.09.2010 г. на УС на „Е.ОН България Мрежи“ 

АД за възлагане изпълнението на задължения на лицензианта по раздел Общи положения  

т. 2.7.6 от издадената му лицензия и във връзка с Решение № Р-049/2006 г. на ДКЕВР.  

Въпреки че в договора не е отразено, същият е сключен след провеждане на 

процедура на договаряне с обявление № 30/2010 г. 

Цените за отделните услуги са показани в договора, като прогнозната стойност на 

договора е 1 млн. лева и срок на изпълнение до 24.11.2013 г.  

Общата стойност на договора до 2013 г. възлиза 1 612 032.23 лв. без ДДС, като няма 

отчетени разходи за 2013 г. 

Към договора за сключени и допълнителни споразумения:  

ДС № 01/15.02.2011 г., с което се увеличават единичните стойности на отделните 

дейности, считано от 01.01.2011 г. с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен 

от Евростат за 2010 г., т.е. с 2,2 %. С ДС № 02/12.02.2012 г., се увеличават единичните 

стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. с 50% от публикувания 

инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,7 %. С ДС № 03/22.01.2013 г., 

с което се увеличават единичните стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. 

с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,2 %.  

4. Рамков договор 30В от 24.11.2010 г. с предмет „прекъсване и възстановяване на 

електрозахранването на потребители с просрочени задължения за консумирана 

електроенергия, присъединени към електроразпределителната мрежа с електромери за 

директно измерване на ел.енергия на ниво НН“. В договора е посочено, че е сключен в 

изпълнение на Решение № 30-Б от 17.09.2010 г. на УС на „Е.ОН България Мрежи“ АД за 

възлагане изпълнението на задължения на лицензианта по раздел Общи положения т. 2.7.6 от 

издадената му лицензия и във връзка с Решение № Р-049/2006 г. на ДКЕВР.  

Въпреки че в договора не е отразено, същият е сключен след провеждане на 

процедура на договаряне с обявление № 30/2010 г. 

Цените за отделните услуги са показани в договора, като прогнозната стойност на 

договора е 3 млн. лева и срок на изпълнение до 24.11.2013 г.  

Общата стойност на договора до 2013 г. възлиза на 461 898.50 лв. без ДДС.  

Сключени са и следните допълнителни споразумения: ДС № 01/15.02.2011 г., с което 

се увеличават единичните стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2011 г. с 50% 

от публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат за 2010 г., т.е. с 2,2 %. С ДС  

№ 02/12.02.2012 г., се увеличават единичните стойности на отделните дейности, считано от 

01.01.2012 г. с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., 

т.е. с 1,7 %. С ДС № 03/22.01.2013 г., с което се увеличават единичните стойности на 

отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. с 50% от публикувания инфлационен индекс, 

определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,2 %.  

5. Рамков договор 4 от 23.06.2011 г. с предмет „подмяна на електромери на 

лицензионната територия на Възложителя…“. В договора е посочено, че е сключен в 

изпълнение на Решение № 04-Б от 19.04.2011 г. на УС на „Е.ОН България Мрежи“ АД за 

възлагане изпълнението на задължения на лицензианта по раздел Общи положения т. 2.6.6 от 

издадената му лицензия и във връзка с Решение № Р-049/2006 г. на ДКЕВР и решенията за 
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изменение на лицензията на дружеството. Договорът е сключен след проведена процедура на 

договаряне с обявление № 04/2011 г. 

Сключени са и следните допълнителни споразумения: С ДС № 02/12.02.2012 г., се 

увеличават единичните стойности на отделните дейности, считано от 01.01.2012 г. с 50% от 

публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат за 2011 г., т.е. с 1,7 %. С ДС  

№ 02/22.01.2013 г., с което се увеличават единичните стойности на отделните дейности, 

считано от 01.01.2012 г. с 50% от публикувания инфлационен индекс, определен от Евростат 

за 2011 г., т.е. с 1,2 %.  

Цените за отделните услуги са показани в договора, като прогнозната стойност на 

договора е 3 029 675,00 лева и срок на изпълнение до 23.06.2014 г. Общата стойност на 

договора до 2013 г. възлиза на 2 097 382.36 без ДДС.  

При прегледа на горните представени от дружество договори се установи, че в тях се 

съдържат подробно описание на дейността на изпълнителя с ясно регламентирани права и 

задължения, графици за извършване на възложената работа, ограничения за ползването на 

подизпълнители. Цените могат да бъдат актуализирани ежегодно с 50 % от публикувания 

официален процент инфлация, доколкото той е по-голям от 1 % и други.  

В допълнение към отчитането на средствата за търговско измерване, които са 

разгледани  подробно по-долу, Лицензиантът използва услугите на „Региоком” ГМБХ – клон 

България и във връзка със следните дейности: 

 Подмяна на електромери с изтекъл експлоатационен срок; 

 Подмяна на електромери за извършване на последваща метрологична проверка 

съгласно Закона за измерванията; 

 Прекъсване на захранването на клиенти, които не са платили задълженията си 

за ползвана електроенергия в срок.  

От предоставената от Дружеството справка за цените на съответните услуги, 

съпоставени със себестойността на тези услуги, ако се извършват със собствени ресурси, 

става ясно, че цените на Региоком са близки до себестойността за „Е.ОН България Мрежи” 

АД, като дори при дейностите по прекъсване и възстановяване на електрозахранването е 

договорена значително по-ниска цена в сравнение със средните разходи, които би имало 

Дружеството, ако извършваше тези дейности със свои служители. Прякото сравнение на тези 

цени се усложнява от различни фактори, като например обстоятелството, че Региоком 

извършва прекъсване и възстановяване на електричеството на потребители само на 

територията на гр. Варна. Във всички останали райони прекъсванията и възстановяванията 

се извършват от служители на „Енерго-Про Мрежи” АД. Като предимство при ползването на 

външен изпълнител за тези дейности от Дружеството посочват обстоятелството, че 

заплащането на тези дейности се извършва едва след като клиентът е заплатил цената за 

възстановяване на електрозахранването, което от своя страна води до по-висока ефективност 

за „Енерго-Про Мрежи” АД.  

През целия период на времетраене на горните договори Лицензиантът е извършвал 

отчитане на отделни средства за търговско измерване, които средни бройки годишно са: 

 2008 г. – 16 400 броя 

 2009 г. – 16 500 броя 

 2010 г. – 15 200 броя 

 2011 г. – 12 000 броя 

 2012 г. –   7 700 броя 

 2013 г. –   6 600 броя 

Тези средства за търговско измерване в основната си част се намират в помещения с 

ограничен достъп, напр. трафопостове, пречиствателни станции. В допълнение в началото на 

периода са били измервани и някои големи клиенти на Лицензианта. 

При извършване на процедурите и анализите по време на одита се изискаха 

допълнителни справки от дружеството и се установиха нередности по отношение 

изпълнението на лицензията за разпределение на ел. енергия, която е прехвърлена на трети 

лица.  
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Тези нередности са основно свързани с неспазване на ангажиментите и задълженията 

на  Лицензианта по отношение на отчитане на средствата за търговско измерване, които 

могат да бъдат групирани, както следва: 

1. Невъзможност за доказване на отчет на конкретни средства за търговско 

измерване.  

2. Грешки в отчет на средства за търговско измерване. 

3. Коректност в отчета на средства за търговско измерване. 

4. Среден брой дни на отчет на средствата за търговско измерване.  

 

По отношение на т. 1 – както е посочено по-горе в този доклад от 2007 г. е 

прехвърлено отчитането на средствата за търговско измерване на трета страна, а именно 

Региоком. В периода на одита (01.07.2008 г. – 30.11.2013 г.) отчитането е изцяло извършвано 

от горепосочената компания с изключение на последните два месеца (октомври и ноември 

2013 г.), когато новият собственик на ЕРП започва да извършва отчитането на средствата за 

търговско измерване със служители на дружеството.  

За периода на отчитане на средствата за търговско измерване от Региоком е 

характерно следното: 

1. От м. юли 2008 г. до м. февруари 2011 г. отчитането е ставало без големи 

възможности за контрол от страна на Лицензианта, тъй като не са съществували реални 

технически параметри, чрез които служителите на Региоком могат да бъдат надеждно 

контролирани. 

2. От м. февруари 2011 г. до м. септември 2013 г. всички отчетници на Региоком са 

снабдени с терминали, които отчитат GPS координати, което дава възможност на 

Лицензианта да упражнява контрол върху Региоком по отношение на дата, място и час на 

отчитане. За първи път са вкарани в системата базови координати (по които става 

впоследствие рапортуването на отчетниците) през м. февруари 2011.  

Съгласно Раздел I - Предмет на договора, т. 1.5. от Рамков договор № 30А от 

11.10.2010 г. с предмет „отчет на енергийни данни от средства за търговско измерване”,  

заплащането ще се извършва за всеки отчетен електромер доказано чрез GPS координати, 

отклоняващи се с не повече от 20 м. от съответния електромер. Следователно, при всяко 

отклонение по-голямо от 20 м. на текущите координати за отчет от базовите се счита, че не 

може да бъде доказано, че е извършен отчет на средствата за търговско измерване. За тези 

случаи са предвидени заплащането на глоби от Региоком.  

За периода 07.2008г. – 12.2010 г. са наложени глоби на Региоком по Рамков договор 

№ 45 от 24.04.2007 г.  по месеци общо в размер на 1 100 055,06 лв.   

За периода 01.2011 г. – 09.2013 г. са наложени глоби на Региоком по Рамков договор 

30А от 11.10.2010 г.  по месеци общо в размер на 557 741,85 лв. Съгласно този договор 

максимумът на санциите е 5% от стойността на фактурата на Региоком за съответния месец. 

Видно, че през периода на собственост от групата Е.ОН по този договор не са налагани глоби 

в пълния размер, като налагането на максималния размер на санкцията практически започва 

след смяната на собствеността на ЕРП – от м. 08.2012 г., въпреки че броят на отклоненията, 

както са дефинирани по-горе, е относително постоянен (виж долната таблица). 

 

Съотношение 
на абонати над 

20 м по GPS 
координати 

спрямо общия 
брой абонати, 

% 

Месец 
 на отчет 

Брой 
отчитани 
абонати 

Абонати с 
отклонение над 

20 м по GPS 
координати 

  07.2008 1 150 804 * 

  08.2008 1 152 276 * 
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  09.2008 1 153 848 * 

  10.2008 1 154 907 * 

  11.2008 1 156 847 * 

  12.2008 1 158 475 * 

  01.2009 1 164 883 * 

  02.2009 1 167 470 * 

  03.2009 1 168 029 * 

  04.2009 1 171 051 * 

  05.2009 1 171 051 * 

  06.2009 1 172 555 * 

  07.2009 1 173 160 * 

  08.2009 1 172 270 * 

  09.2009 1 171 395 * 

  10.2009 1 170 612 * 

  11.2009 1 177 958 * 

  12.2009 1 174 125 * 

  01.2010 1 175 329 * 

  02.2010 1 175 400 * 

  03.2010 1 176 141 * 

  04.2010 1 176 113 * 

  05.2010 1 176 791 * 

  06.2010 1 178 301 * 

  07.2010 1 183 043 * 

  08.2010 1 175 003 * 

  09.2010 1 177 815 * 

  10.2010 1 179 045 * 

  11.2010 1 179 366 * 

  12.2010 1 179 175 * 

  01.2011 1 173 122 * 

0.09% 02.2011 1 180 684 1 104 

0.74% 03.2011 1 177 162 8 687 

1.52% 04.2011 1 179 804 17 969 

1.78% 05.2011 1 180 029 21 028 

1.92% 06.2011 1 179 909 22 710 

2.94% 07.2011 1 177 396 34 605 

3.06% 08.2011 1 176 161 35 977 

3.08% 09.2011 1 175 299 36 207 

2.84% 10.2011 1 173 909 33 292 

2.69% 11.2011 1 173 985 31 594 

2.68% 12.2011 1 174 955 31 462 

2.57% 01.2012 1 172 295 30 084 

3.06% 02.2012 1 165 527 35 647 

1.31% 03.2012 1 165 758 15 328 

1.32% 04.2012 1 164 808 15 332 

1.33% 05.2012 1 161 484 15 490 

1.32% 06.2012 1 157 589 15 277 

1.34% 07.2012 1 156 470 15 476 

2.37% 08.2012 1 154 758 27 425 

2.50% 09.2012 1 153 111 28 777 

2.37% 10.2012 1 151 789 27 247 

2.31% 11.2012 1 151 957 26 634 

2.39% 12.2012 1 151 380 27 573 

2.27% 01.2013 1 151 571 26 087 

1.30% 02.2013 1 152 107 14 968 

1.17% 03.2013 1 150 756 13 511 

1.26% 04.2013 1 150 562 14 552 
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1.25% 05.2013 1 150 616 14 393 

1.02% 06.2013 1 150 565 11 785 

1.10% 07.2013 1 150 072 12 612 

1.26% 08.2013 1 149 838 14 463 

1.51% 09.2013 1 149 243 17 319 

 

Видно от горното отклоненията достигат до 36 207 абонати на месец, което 

представлява 3.08 % от всички абонати на дружеството. Средномесечният брой на 

отклонения над 20 м за целия период е 21 707 абонати. Не може да се твърди дали и колко от 

тези средства за търговско измерване са отчитани и кога, а още по-малко дали това е било 

редовно, тъй като това не може да бъде доказано.  
 

По т. 2 по-горе, в допълнение към абонатите по предходната точка за периода са 

констатирани грешки по години, с други думи това са некоректни отчети. Броят грешки е, 

както следва: 

 2008 г. –    853 грешки 

 2009 г. –    483 грешки 

 2010 г. –    960 грешки 

 2011 г. – 3 519 грешки 

 2012 г. – 7 211 грешки 

 2013 г. – 7 920 грешки 

Както е видно от горното, броят констатирани грешки отново се увеличава рязко в 

2012 г. и 2013 г., а именно около и след смяната на собствеността в дружеството. 

Тези грешки се дължат в основната си част на следните причини: 

- Отчети на средства за търговско измерване извън одобрения график;  

- Отчети на средства за търговско измерване, за които се твърди, че се намират 

на места без достъп. Впоследствие е установено, че на много места, това не отговаря на 

истината;  

- Отчети на средства за търговско измерване, за които се твърди, че е 

невъзможно отчитането поради лоши метеорологични условия. Впоследствие е установено, 

че в много случаи, това не отговаря на истината.  

Точка 3 – коректност на отчета на средствата за търговско измерване. Както е 

посочено по-горе от м. октомври 2013 г., отчетът на средствата за търговско измерване се 

извършва от служители на дружеството. В рамките на провеждания одит е изискана 

информация по отношение на сравнение на последния отчет на Региоком с първия извършен 

от „Енерго-Про Мрежи“ АД. В резултат на това сравнение са установени 979 места на 

потребление със съмнение за грешен предходен отчет.  

Извършени са по-нататъшни проверки, като 527 обекта са проверени на място. При 

тези проверки се установява, че при 113 от тях отчетите са доказано некоректни. Енергията е 

в размер на 518 MWh. Може да се направи изводът, че тези 113 случая са отчитани 

некоректно исторически, което води до щети за дружеството, а и води до неизпълнение на 

задълженията по лицензията. 

Точка 4 - Среден брой дни на отчет на средствата за търговско измерване. Извършен 

бе анализ на средния брой дни и усреднена дата на отчет за целия период, като таблицата е 

представена по-долу. Това е изчислено като усреднена средна аритметична стойност. Прави 

впечатление, че средният брой дни е по-голям само в месеците, свързани с много почивни 

дни в комбинация с национални празници, като най-голям е този период през м. януари  

2013 г. 

 

Месец Бизнес 

дни 
между 

отчетите Бит 

дни 
между 

отчетите Усреднен 

дни 
между 

отчетите 

09.2013 16.09.2013 21:59 31.59 09.09.2013 12:05 30.23 09.09.2013 20:26 30.29 

08.2013 16.08.2013 07:46 30.29 10.08.2013 06:34 31.06 10.08.2013 13:27 31.03 
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07.2013 17.07.2013 00:43 30.47 10.07.2013 05:05 29.68 10.07.2013 12:49 29.72 

06.2013 16.06.2013 13:24 30.26 10.06.2013 12:42 29.75 10.06.2013 19:31 29.77 

05.2013 17.05.2013 07:12 31.11 11.05.2013 18:41 32.07 12.05.2013 01:00 32.03 

04.2013 16.04.2013 04:33 31.25 09.04.2013 16:54 30.49 10.04.2013 00:19 30.53 

03.2013 15.03.2013 22:28 29.48 10.03.2013 05:03 29.08 10.03.2013 11:36 29.10 

02.2013 14.02.2013 10:54 28.07 09.02.2013 03:05 28.79 09.02.2013 09:13 28.75 

01.2013 17.01.2013 09:10 35.18 11.01.2013 08:09 33.50 11.01.2013 15:07 33.58 

12.2012 13.12.2012 04:47 25.16 08.12.2012 20:03 27.72 09.12.2012 01:05 27.60 

11.2012 18.11.2012 00:50 30.98 11.11.2012 02:47 31.95 11.11.2012 10:47 31.90 

10.2012 18.10.2012 01:23 29.68 10.10.2012 03:58 27.79 10.10.2012 13:04 27.88 

09.2012 18.09.2012 09:07 30.25 12.09.2012 08:54 32.44 12.09.2012 15:51 32.33 

08.2012 19.08.2012 03:11 32.18 10.08.2012 22:26 30.91 11.08.2012 07:56 30.97 

07.2012 17.07.2012 22:46 30.32 11.07.2012 00:34 29.92 11.07.2012 08:37 29.93 

06.2012 17.06.2012 15:03 32.41 11.06.2012 02:33 31.75 11.06.2012 10:11 31.78 

05.2012 16.05.2012 05:16 28.42 10.05.2012 08:34 30.78 10.05.2012 15:29 30.65 

04.2012 17.04.2012 19:07 30.76 09.04.2012 13:54 29.52 09.04.2012 23:55 29.58 

03.2012 18.03.2012 00:59 30.35 11.03.2012 01:23 29.57 11.03.2012 10:00 29.61 

02.2012 16.02.2012 16:42 28.77 10.02.2012 11:43 29.25 10.02.2012 19:28 29.22 

01.2012 18.01.2012 22:11 32.64 12.01.2012 05:41 32.54 12.01.2012 14:08 32.54 

12.2011 17.12.2011 06:54 30.03 10.12.2011 16:38 30.42 11.12.2011 01:16 30.40 

11.2011 17.11.2011 06:10 29.83 10.11.2011 06:33 29.55 10.11.2011 15:43 29.57 

10.2011 18.10.2011 10:18 31.87 11.10.2011 17:17 31.28 12.10.2011 02:06 31.32 

09.2011 16.09.2011 13:27 29.37 10.09.2011 10:28 31.66 10.09.2011 18:32 31.54 

08.2011 18.08.2011 04:37 31.44 09.08.2011 18:36 29.52 10.08.2011 05:41 29.63 

07.2011 17.07.2011 17:59 29.98 11.07.2011 06:08 30.59 11.07.2011 14:40 30.56 

06.2011 17.06.2011 18:23 31.60 10.06.2011 15:52 30.83 11.06.2011 01:13 30.87 

05.2011 17.05.2011 03:58 31.97 10.05.2011 19:57 30.55 11.05.2011 04:19 30.63 

04.2011 15.04.2011 04:47 27.77 10.04.2011 06:42 29.07 10.04.2011 13:10 29.00 

03.2011 18.03.2011 10:25 31.13 12.03.2011 05:05 31.01 12.03.2011 13:11 31.02 

02.2011 15.02.2011 07:25 27.99 09.02.2011 04:50 28.43 09.02.2011 12:44 28.40 

01.2011 18.01.2011 07:45 31.27 11.01.2011 18:37 33.19 12.01.2011 03:13 33.09 

12.2010 18.12.2010 01:19 29.63 09.12.2010 13:57 30.15 10.12.2010 01:06 30.12 

11.2010 18.11.2010 10:11 30.47 09.11.2010 10:26 30.12 09.11.2010 22:15 30.14 

10.2010 18.10.2010 22:48 32.34 10.10.2010 07:29 29.75 10.10.2010 18:56 29.89 

09.2010 16.09.2010 14:44 28.48 10.09.2010 13:27 31.27 10.09.2010 21:31 31.13 

08.2010 19.08.2010 03:10 29.23 10.08.2010 06:52 31.05 10.08.2010 18:30 30.93 

07.2010 20.07.2010 21:42 32.62 10.07.2010 05:41 30.74 10.07.2010 20:09 30.86 

06.2010 18.06.2010 06:44 31.21 09.06.2010 12:01 28.51 09.06.2010 23:25 28.66 

05.2010 18.5.2010 01:42 28.12 11.5.2010 23:45 29.54 12.5.2010 07:38 29.47 

04.2010 19.4.2010 22:45 31.64 12.4.2010 10:41 32.46 12.4.2010 20:25 32.42 

03.2010 19.3.2010 07:26 31.17 10.3.2010 23:33 29.05 11.3.2010 10:23 29.17 

02.2010 16.2.2010 03:18 28.09 09.2.2010 22:20 29.26 10.2.2010 06:24 29.19 

01.2010 19.1.2010 01:10 32.81 11.1.2010 16:10 33.46 12.1.2010 01:47 33.42 

12.2009 17.12.2009 05:44 28.02 09.12.2009 05:08 27.71 09.12.2009 15:38 27.72 

11.2009 19.11.2009 05:16 29.10 11.11.2009 12:11 31.32 11.11.2009 22:14 31.20 

10.2009 21.10.2009 02:46 31.45 11.10.2009 04:27 30.53 11.10.2009 17:23 30.58 

09.2009 19.9.2009 15:53 30.38 10.9.2009 15:49 29.98 11.9.2009 03:32 30.00 

08.2009 20.8.2009 06:43 29.60 11.8.2009 16:18 32.65 12.8.2009 03:34 32.47 

07.2009 21.7.2009 16:12 32.50 10.7.2009 00:48 30.31 10.7.2009 16:12 30.44 

06.2009 19.6.2009 04:19 30.29 09.6.2009 17:15 27.38 10.6.2009 05:45 27.54 

05.2009 19.5.2009 21:23 31.98 13.5.2009 08:14 33.27 13.5.2009 16:51 33.20 

04.2009 17.4.2009 21:58 28.78 10.4.2009 01:50 29.43 10.4.2009 12:09 29.40 

03.2009 20.3.2009 03:15 30.23 11.3.2009 15:31 29.72 12.3.2009 02:40 29.75 

02.2009 17.2.2009 21:38 28.02 09.2.2009 22:10 28.71 10.2.2009 08:39 28.68 

01.2009 20.1.2009 21:15 34.92 12.1.2009 05:01 34.79 12.1.2009 16:26 34.79 

12.2008 16.12.2008 23:04 27.98 08.12.2008 10:06 27.15 08.12.2008 21:23 27.19 
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11.2008 18.11.2008 23:32 28.27 11.11.2008 06:37 31.95 11.11.2008 16:47 31.75 

10.2008 21.10.2008 17:10 33.63 10.10.2008 07:53 30.15 10.10.2008 22:50 30.35 

09.2008 18.9.2008 01:59 29.58 10.9.2008 04:13 30.51 10.9.2008 14:32 30.47 

08.2008 19.8.2008 11:59 28.89 10.8.2008 15:58 22.61 11.8.2008 03:21 22.95 

07.2008* 
21.7.2008 14:36 19.98 

    19.7.2008  
01:14:00 AM 13.67 

    19.7.2008  
04:31:00 AM 14.00 

Забележка: * - м.07.2008 г. е имало извънреден отчет поради промяна в цените на 

електроенергията. 

 

Следва да се отбележи, че до 12.11.2013 г., периодичността на отчитане на средствата 

за търговско измерване до приемането на новите Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, приети от ДКЕВР по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. 

обнародвани в ДВ., бр. 98 от 12.11.2013 г., се е уреждала в Общите условия на договорите за    

пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „Енерго-Про 

Мрежи“ АД, където в чл. 40, ал. 2 е указано, че лицензиантът организира ежемесечно 

отчитане за всички ползватели на електрическа енергия.  

Съгласно чл. 3, ал. 4 от действащите Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна 

електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като 

периодът не може да е по-дълъг от 31 дни.  

Бяха изискани данни от Лицензианта, който от своя страна е изискал данни от 

Региоком за броя отчетници, извършвали отчет по месеци за целия период, обект на одита. 

Данните са показани в таблица по-долу.  

 

Отчетен 
месец 

Брой 
отчетници 

 
Отчетен 
месец 

Брой 
отчетници 

 

Отчетен 
месец 

Брой 
отчетници 

01.2011 373  01.2012 365  01.2013 361 

02.2011 373  02.2012 365  02.2013 360 

03.2011 371  03.2012 363  03.2013 358 

04.2011 367  04.2012 365  04.2013 355 

05.2011 369  05.2012 364  05.2013 352 

06.2011 371  06.2012 361  06.2013 350 

07.2011 367  07.2012 360  07.2013 349 

08.2011 364  08.2012 358  08.2013 345 

09.2011 367  09.2012 359  09.2013 345 

10.2011 363  10.2012 357    

11.2011 359  11.2012 358    

12.2011 359  12.2012 358    

 

Видно от горното броят на отчетниците е относително постоянен през годините, а и в 

момента след като служители на „Енерго-Про Мрежи“ АД извършват дейността по отчитане 

на СТИ, броят им е подобен. В рамките на одита не можем да потвърдим, че броят на 

отчетниците през времетраенето на договора е бил такъв, какъвто е показан, тъй като 

Региоком не е одитирано лице и само сме получили справка от тях, предоставена ни от 

лицензианта.  

Беше изискана и съответно предоставена от дружеството калкулация на разходите за 

отчет на електромери със собствени ресурси и с подизпълнител. След сравнителен анализ на 

калкулациите по години се налага изводът, че работата с изпълнител не е по-изгодна за 

дружеството.  

В хода на одита дружеството е предоставило информация, че средномесечните 

разходи за ръчен отчет, заплащани на Региоком, възлизат на приблизително 685 000 лева, 

докато на дружеството около 680 000 лева. С други думи разходите са относително 
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еднакви, като в същото време извършването на отчет със служители на дружеството има 

предимства, като напр. своевременно установяване на технически проблеми по 

електроразпределителната мрежа по време на отчет, ангажираност на персонала по 

отношение на намаляване на технологичните разходи вследствие на неправомерно 

потребление на ел. енергия и др. Показателно за това са следните примери за открити 

проблеми след поемането на отчетите на средствата за търговско измерване от служители на 

„Енерго-Про Мрежи“ АД: 

 На 13.12.2013 в гр. Исперих по време на отчет е открит, монтиран в табло на 

пилон извън имот на потребител, достъпно за отчет, заедно с два други търговски 

електромера, електромер тип A4-5Д с фабричен номер 0132956. Установено е, че 

електромерът отчита консумираната електроенергия на църква „Св. Св. Кирил и Методий“, 

не е заведен в базата данни на „Енерго-Про Мрежи“ АД и за периода на отчет, извършван от 

Региоком, не са подавани сигнали за наличието на такъв електромер. В таблото има още два 

клиентски електромера, които са редовно отчитани от Региоком. Щетата на „Енерго-Про 

Мрежи“ АД възлиза на приблизително 241 618 kWh, на обща стойност 48 324 лв. 

 След откриване на подобен случай през август 2013 г. в гр. Шумен, при който в 

табло с общо 10 електромера, които са редовно отчитани от Региоком, при проверка е открит 

един незаведен електромер. Електромерът, който е монтиран нов, с нулеви показания на 

клиента, е отчел консумирана енергия в размер на 68 279 kWh, което е реално консумирана 

от клиента електрическа енергия, с левова равностойност 11 006 лв. Съгласно действащото 

законодателство, начислената електроенергия на клиента е в размер на 7 603,2 kWh, на 

стойност 1 225,60 лв. Левовата равностойност на щетите нанесени на „Енерго-Про Мрежи“ 

АД е 9 780,40 лв. За избягване на подобни случаи е изпратено писмо на Региоком с изх. 

номер 3931/12.08.2013 г., с което те са подканени да информират при откриване на 

незаведени средства за търговско измерване. 

От горните примери може да се заключи, че служителите на Региоком не са полагали 

грижи да информират Лицензианта при открити незаведени средства за търговско измерване, 

което е предпоставило нанасянето на щети на дружеството. 

Следва да се отбележи, че предвид факта, че договорът е изтекъл, не сме в състояние 

да потвърдим качеството и количеството по отношение на оперативното изпълнение на 

прехвърлените части от лицензионната дейност от страна на Региоком. 

 

С оглед на горното, съществуват данни за неизпълнение на задълженията на 

Лицензианта по издадената му лицензия за дейността „разпределение на електрическа 

енергия“ по отношение на дейности, които са възложени на трети лица, а именно на 

Региоком. Тези данни са основно свързани с неспазване на ангажиментите на 

Лицензианта по отношение на отчитане на средствата за търговско измерване, като 

могат да бъдат групирани, както следва: 

 Невъзможност за доказване на отчет на конкретни средства за търговско 

измерване. 

 Грешки и некоректност в отчета на средства за търговско измерване. 

 

4. Сключени договори за външни услуги - адвокатски услуги, които представляват 

интерес и в светлината на повишените разходи за правни услуги по силата на сключени 

договори със свързани лица.  

За одитирания период дружеството е сключвало договори с адвокатски кантори, както 

следва: 
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В таблицата по-долу са показани подробности за броя дела, водени през периода от 

различните адвокатски кантори, техния статус и успеваемостта в проценти за решените дела. 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА 

БРОЙ 

ДЕЛА 

СТАТУС 

ВИСЯЩИ 

УСПЕВАЕМОСТ 

 

159 48 16.84% 

 

4 0 50% 

 

0 0 0 

 
3 0 0 

 
1 0 100% 

 

1 0 100% 

 

14 0 64.29% 

 

448 32 3.85% 

 

2 0 50% 

 

53 38 100% 

 

0 0 0 

 

0 0 0 

 

1 0 100% 

 

2 0 50% 

 

2 0 100% 

 

От горната таблица се налага изводът, че възлагането на юридически услуги и в 

частност воденето на дела на дружеството като цяло е ефективно, предвид броя на делата. 

Има случаи обаче при които това не е така. Особено фрапиращ е случаят с адв. дружество 

„…………………….”, гр. ……, където успеваемостта е под 4 % при голям брой възложени 



 37 

дела през годините и съответно изплатени значителни хонорари, посочени по-долу. За 

максимална яснота, хонорарите изплатени в годините не са високи с оглед на броя водени 

дела, но предвид изключително ниската успеваемост, те се превръщат в значителен разход. 

Наблюдава се съществено увеличение в разходите, направени за правни услуги през 

2012 и 2013 г. Това вероятно се дължи и на факта, че през този период се водят няколко 

съдебни дела с висок материален интерес.  

В долния параграф е посочена информация за отделните адвокатски дружества като 

брой сключени договори и изплатени суми по години. Тя е, както следва: 

 АД ……………………….: 

– 2008 г. - 47,653.94  лева по силата на договор от 12.07.2005г., продължен с анекс 

от 01.01.2008 г.; 

– 2009 г. – 173,239.05  лева по силата на договор от 12.07.2005г., продължен с анекс 

от 01.01.2008 г.; 

– 2010 г. – 64,163.71 лева, като през 2010 г. в допълнение към горния са сключени 

11 броя договора; 

– 2011 г. – 205,770.57  лева, като през 2011 г. в допълнение към горните са 

сключени 14 броя договора; 

– 2012 г. – 289,409.00  лева, като през 2012 г. в допълнение към горните са 

сключени 25 броя договора; 

– 2013 г. – 151,718.62  лева, като през 2013 г. в допълнение към горните са 

сключени 8 броя договора. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

 АД ………………….: 

 - за целият период на одита е сключен 1 рамков договор за юридически консултации 

от 25.07.2012 г., като страна по него е „Енерго-Про” ЕАД. От страна на Лицензианта няма 

изплатени суми. Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана 

процедура по ЗОП. 

 АД …………………………………: 

- за периода 2008 г. – 2011 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2012 г. – 484,943.60 лева, като през 2012 г., са сключени 2 бр. договори; 

- 2013 г. – 726,054.12  лева като през 2013 г. в допълнение към горните са сключени 51 

броя договори. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

 АД ………………………………: 

- за периода 2008 г. – 2010 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2011 г. – 578.22 лева по силата на 1 бр. договор, сключен на 06.04.2011 г.; 

- 2012 г. – 1,440 лева по силата на горния договор и няма сключени нови договори; 

- 2013 г. – 1,440 лева, като през 2013 г. в допълнение към горния е сключен 1 бр. 

договор.  

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

 Адв. ………………………..: 

- за периода 2008 г. – 2010 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2011 г. – 1,750.00 лева по силата на 4 бр. сключени договори; 

- 2012 г. – 124.31 лева, като през 2012 г. в допълнение към горните е сключен 1 бр. 

договор; 

- 2013 г. – 1,200.00 лева, като през 2013 г. в допълнение към горните е сключен 1 бр. 

договор. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 
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 Адв. ……………………….: 

- 2008 г. – няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2009 г. - има 1 бр. сключен договор, но няма изплатени суми; 

- 2010 г. – 8,000.00 лева, като през 2010 г. в допълнение към горния са сключени 5 бр. 

договори; 

- 2011 г. – 2,250.00 лева, като през 2011 г. в допълнение към горните са сключени 2 бр. 

договори; 

- 2012 г. – 3,375.00 лева, като през 2012 г. в допълнение към горните са сключени 3 бр. 

договори; 

- 2013 г. - няма сключени нови договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 АД ………………………: 

- 2008 г. – 258 лева, като има 1 бр. сключен договор на 01.10.2007 г., като страна по 

договора е „Е.ОН България”; 

- 2009 г. – 27,811.00 лева, като през 2009 г. в допълнение към горния е сключен 1 бр. 

договор; 

- 2010 г. – 2,700.00 лева, като през 2010 г. в допълнение към горните са сключени 2 бр. 

договори; 

- 2011 г. – 2,562.00 лева, като през 2011 г. няма нови сключени договори; 

- 2012 г. – 10,140.00 лева, като през 2012 г. в допълнение към горните е сключен 1 бр. 

договор; 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

 АД …………………………: 

- за периода 2008 г. – 2009 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2010 г. – 28,805.60 лева, като през 2010 г. са сключени 2 бр. договори, единият от 

които е рамков за период от 3 г.; 

- 2011 г. – 75, 692.40 лева, като през 2011 г. няма нови сключени договори; 

- 2012 г. – 90,447.60 лева, като през 2012 г. в допълнение към горните са сключени 4 

бр. договори; 

- 2013 г. – 31,428.00 лева, като през 2013 г. има сключен анекс към рамков договор от 

2010 г. с което е удължен срокът до края на 2013 г. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

 АС ………………………: 

- за периода 2008 г – 2011 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2012 г. – 1,920 лева по силата на 1 бр. сключен договор на 01.06.2012 г. 

- 2013 г. - няма сключени нови договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 Адв. …………………….: 

- 2008 г. - няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2009 г. – 13,901.30 лева, по силата на 1 бр. сключен договор от 01.03.2009 г., като 

страна по договора е „Е.ОН България” ЕАД; 

- 2010 г. – 18,098.84 лева, като през 2010 г. в допълнение към горният са сключени 25 

бр. договори; 

- 2011 г. – 11,795.10 лева, като през 2011 г. в допълнение към горните са сключени 35 

бр. договори; 

- 2012 г. – 1,370.00 лева, като през 2012 г. в допълнение към горните са сключени 3 бр. 

договори; 

- 2013 г. - няма сключени договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 АД ……………………….: 

- 2008 г. – 6,280.00 лева по силата на 1 бр. рамков договор сключен на 01.10.2007г., 
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като страна по договора е „Е.ОН България” ЕАД; 

- 2009 г. – 2,650.00 лева по силата на горния договор, като няма сключени нови 

договори; 

- за периода 2010 г. – 2013 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 АД ………………………: 

- 2008 г. – 6,255 лева по силата на 1 бр. договор от 03.01.2007 г. като страна по 

договора е „Е.ОН България” ЕАД; 

- 2009 г. – 15,879.40 лева, като през 2009 г. в допълнение към горният са сключени 2 

бр. договори; 

- 2010 г. – 8,100.00 лева, като през 2010 г. в допълнение към горните са сключени 4 бр. 

договори; 

- 2011 г. – 540 лева, като през 2011 г. в допълнение към горните е сключени 1 бр. 

договор; 

- за периода 2012 г. – 2013 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 Адв. ……………………: 

- 2008 г. - няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2009 г. – 500 лева, по силата на сключен договор, преди 01.07.2008 г.; 

- 2010 г. – 1,550 лева, като като през 2010 г. в допълнение към горният е сключен 1 бр. 

договор; 

- 2011 г. – 500 лева, като през 2011 г. в допълнение към горният са сключени 2 бр. 

договори, единият от които е рамков и страна по който е „Е.ОН България” ЕАД; 

- за периода 2012 г. – 2013 г. няма сключени нови договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 Адв. …………………………..: 

- за периода 2008 г. – 2009 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2010 г. – 385 лева по силата на 1 бр. сключен договор на 30.03.2010 г.; 

- за периода 2011 г. – 2013 г. няма сключени нови договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 Адв. ………………………: 

- за 2008 г. – няма сключени договори и съответно изплатени суми; 

- 2009 г. – 1,900 лева, по силата на сключен договор, преди 01.07.2008 г.; 

- 2010 г. – 800 лева по силата на 1 бр. сключен договор на 04.02.2010 г.; 

- за периода 2011 г. – 2013 г. няма сключени нови договори и изплатени суми. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за ЗОП. 

 АД ………………………..: 

- за периода 2008 г. – 2011 г. няма сключени договори и съответно изплатени суми. 

- 2012 г. – 30,328.00 лева по силата на сключен договор за обжалване на АПВ от 

18.02.2011 г. 

- 2013 г. – 7,567.64 лева по силата на сключен договор за обжалване на АПВ от 

13.06.2013 г. 

Видно от представена справка от дружеството няма данни за провеждана процедура 

по ЗОП. 

По отношение на изплатените хонорари за външни юридически услуги може да се 

заключи, че изплатените хонорари на трети страни през одитирания период съответстват на 

броя водени дела и материалния интерес по същите и предвид извършените консултации.  

С оглед избягването на изплащането на големи хонорари при воденето на съдебни дела 

следва договорите да се сключват при минимално или никакво заплащане на фиксирано 

възнаграждение и наличие на клаузи за „хонорар при успех”. Както е посочено по-горе, по 

този начин ще се избегне изплащането на значителни суми без постигането на успеваемост 

по водените от трети страни съдебни дела.  
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Частни съдебни изпълнители за одитирания период 

За проверявания период с Лицензианта са имали взаимоотношения над 40 частни 

съдебни изпълнители (накратко „ЧСИ”) във връзка със събирането на вземания. Следващата 

таблица представя изплатените сума на ЧСИ за периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г. в лв.: 

№ 
Име на частен съдебен 

изпълнител 
01.07 -

31.12.2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

01.01 - 
30.11.2013 г. 

1  0 0 0 0 569 1,982 

2  0 0 1,420 3,589 2,275 0 

3  0 0 0 0 29,857 0 

4  0 4,548 14 1,310 500 10,587 

5  0 0 0 2,480 4,141 2,634 

6  0 209,921 0 0 701 1,650 

7  0 3,200 2,549 0 0 0 

8  0 0 1,202 12,643 0 0 

9  0 1,120 834 0 0 0 

10  0 760 0 839 0 660 

11  1,180 2,495 460 0 844 1,816 

12  248 1,036 17,516 156 0 101,871 

13  0 438 0 0 491 5,853 

14  0 0 55,379 408 13,130 2,407 

15  0 0 0 499 0 0 

16  0 0 0 0 2,269 3,400 

17  0 1,732 1,105 2,847 7,937 2,348 

18  0 0 0 0 0 1,559 

19  0 0 1,232 4,161 9,752 11,969 

20  885 3,574 7,306 8,059 7,400 6,548 

21  0 0 0 0 145 0 

22  0 0 0 0 2,224 4,066 

23  0 0 0 0 0 185 

24  0 546 3,015 0 8,261 0 

25  0 593 1,185 198 0 0 

26  0 0 0 5,426 2,467 0 

27  0 0 187 1,384 0 0 

28  729 2,820 6,027 11,632 5,566 2,478 

29  1,680 339,702 960 960 320 0 

30  0 16,535 5,109 3,360 1,860 720 

31  0 0 0 1,585 998 216 

32  1,140 760 0 0 0 0 

33  0 191,939 252 30,355 0 0 

34  0 0 0 3,887 0 0 

35  0 0 0 686 5,590 17,240 

36  0 287 1,552 0 0 1,598 

37  0 0 0 984 1,179 0 

38  0 0 0 0 6,171 0 

39  0 0 0 0 2,591 3,607 

40  0 0 531 815 1,448 991 

41  0 0 0 0 0 3,542 

42  0 0 5,906 0 6 0 

43  600 1,100 1,100 1,308 1,987 973 

44  0 0 0 0 0 1,212 

  Общо: 6,463 783,106 114,843 99,572 120,678 192,113 

 

Общата сума на изплатените суми на ЧСИ за периода е 1,316,774 лв., като над 59% от 

тях са платени през 2009 г. 
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Дружеството е представило Регистър договори 2008 г. – 2013 г. като справка по 

изискана от одитния екип информация за всички договори, с които дружеството е възложило 

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

дейности на трети лица – договори за външни услуги, сключени преди и по време на 

одитирания период, включително всички приложения и анекси към тях.  

 Видно от регистър договори и от допълнително представена справка през одитирания 

период дружеството е сключило или са били действащи общо 536/601 договора (за някои от 

договорите в SAP има по няколко номера на поръчките) с различни дружества по реда 

на ЗОП или чрез събиране на оферти за изпълнение на услуги като: хотелски услуги, 

доставка на интернет за определени населени места, консултантски и преводачески услуги, 

охрана на конкретни обекти, пощенски услуги, изработка и доставка на рекламни и печатни 

материали, поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, периодична 

профилактика и сервизна поддръжка на климатична техника, ремонт на черна, бяла и 

климатична техника на граждани, продажба на черни метали от бракувани МПС и 

съоръжения, изкупуване черни и цветни метали и вторични суровини, както и други: 

- Предоставяне на застрахователни услуги; 

- Проектиране на обекти от ремонтна и инвестиционна програми;  

- Строителен надзор на обекти от ремонтната и инвестиционната програма по 

различните разпределителни обслужващи центрове;  

- Почистване и направа на просеки, извършване на възстановяване на 

антикорозионно покритие на СРС и метални платформи от ВЕЛ 20кV;  

- Боядисване ел.табла и метални части по ТП;  

- Направа надписи върху ел. съоръжения СрН и НН;  

- Изкопни и строителни работи изграждане и ремонт каб.линии СрН и НН; 

- Изграждане на контролно измерване на количеството ел.енергия в точките на 

обмен в подстанции на „НЕК“ ЕАД на лицензионната територия – инженеринг;  

- Строително монтажни работи по ремонтна, инвестиционна програми и нови 

присъединявания;  

- Охрана с физически и техн. средства и пренос на ценни пратки и товари;  

- Сервизно техническо обслужване и зареждане на пожарогасители по РОЦ-ове;  

- Изработване на геодезически снимки и проекти за попълване на кадастрална карта 

или в кадастрален план, на обекти собственост на „Е.ОН България Мрежи“ АД.  

Направен е и репрезентативен преглед и анализ на договори с доставчици на 

външни услуги на „Енерго-Про Мрежи” АД („Е.ОН България Мрежи” АД), което има 

отношение и към въпроса за инвестициите и ремонтите на електроразпределителната мрежа, 

както и към задължението съгласно т. 2.5. от Лицензията „Лицензиантът е длъжен да 

извършва лицензионната дейност при минимални икономически обосновани разходи с 

тенденция за тяхното намаляване”.  

Във връзка с дейностите по осъществяването на одит на цялостната лицензионна 

дейност на „Енерго-Про Мрежи” АД бяха изискани и прегледани договори за доставка и 

услуги – строително-монтажни работи, почистване и направа на просеки, поддръжка и 

ремонт на служебни автомобили и други.  

Преобладаваща част от договорите са сключени като рамкови договори по чл. 93а и 

следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като конкретните дейности по 

договорите се възлагат с отделни поръчки от страна на Възложителя.  Договорите основно са 

свързани със строително-ремонтни работи по ремонтната и инвестиционната програми на 

Дружеството и присъединяването на нови потребители. Дружеството е разработило 

подробна процедура за предварителен подбор на изпълнители във връзка с обществените 

поръчки с предмет: 

 Изграждане и ремонт на кабелни линии ниско, средно и високо напрежение и 

трафопостове; 

 Изграждане и ремонт на въздушни електропроводи ниско, средно и високо 

напрежение; 
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 Изграждане и реконструкция на първична и вторична комутация в уредби на 

подстанции и възлови станции; 

 Изпълнение на обекти по Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на 

потребители и производители;  

 Аварийно-възстановителни работи в по-голям размер на територията на всички РЦ 

на Възложителя;  

 Текущи аварийно-възстановителни работи по първите 3 точки. 

Процедурата е изработена през 2013 г., като целта е да постави рамката за 

предварителния подбор и да улесни и ускори избора на изпълнители в посочената област, 

която е от съществено значение за изпълнение на лицензионните задължени.  

Конкретните дейности по видове, обекти, количества, срок и място на изпълнение се 

определят с отделни поръчки, които се възлагат от отдел „Доставки” на Възложителя чрез 

стандартна надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на Изпълнителя по 

факс или куриер. В приложения към договорите се съдържат единични цени по видове 

работи, както и принципното разпределение на обектите, предвидени за изпълнение през 

съответната година. Разпределението на обектите за изпълнение за следващата година се 

прави след приемане на инвестиционната и ремонтната програма на Възложителя чрез 

подписване на допълнително споразумение (Анекс) между страните.  

В договорите се посочват гаранционните срокове, като обикновено по всички има 

клаузи, че всички недостатъци, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от 

Изпълнителя за негова сметка в съответствие с Процедурата по отстраняване на дефектите 

през време на гаранционния срок.   

Анализът на сключените договори е представен по контрагенти/доставчици, както 

следва:  

Договори с „………..” …………. 

Във връзка с одита бяха прегледани 4 договора за строително-монтажни работи с „…” 

……….. – гр. ………. Основните условия по договорите са, както следва: 

 Рамков договор №………29.12.2007 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а и следващите от ЗОП и въз основа на Решение ……/ 

……………. г. на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на Изпълнител по процедура на 

договаряне с фирмите, включени в списъка на одобрените изпълнители в Система за подбор 

на изпълнители за възлагане на обществени поръчки, открита с Решение № ………… от 

……………. г. и публикувано обявление в електронната страница на ДВ № 6 от 04.10.2006 г.  

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до 

края на 2007 г. възлиза на 270,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани 

по договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите 

и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е 

31.12.2008 г.  

Към Договора са предоставени 3 Анекса, с които се изменят или допълват условията 

на договора: Анекс към Рамков договор №………, който предвижда извършването на СМР 

от страна на Изпълнителя на обекти от инвестиционната и ремонтната програма на 

Възложителя за 2008 г. Приблизителната обща стойност на Договора до края на 2008 г. е 

1,081,000 лв. без ДДС. Анекс №..от 02.06.2008 г., с който страните се споразумяват за 

увеличение с 12% на единичните цени за отделните дейности, съгласно Приложение № 1 към  

Договора, считано от 01.05.2008 г., както и Анекс за удължаване срока на действие на 

рамковия договор до приключване на процедурата за избор на изпълнител и сключването на 

нови рамкови договори.  

Договорът съдържа различни условия за прекратяване, като в настоящия случай 

срокът за изпълнение на дейностите по договора е изтекъл, но продължават да текат 

гаранционните срокове на извършените СМР по договора.  

Рамков договор №………04.06.2009 г. - договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а и следващите от ЗОП и въз основа на решение …../ 

………….. г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 
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спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и ремонтната програма и 

присъединяване на нови потребители на „Е.ОН България Мрежи” АД.  

Принципното разпределение на обектите, предвидени за изпълнение през 2009 г. се 

съдържа в Приложение № ... Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на 

възложените работи до края на 2009 г. възлиза на 1,500,000 лв. без ДДС. Стойността на 

отделните обекти, възлагани по договора, не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. 

Стойността включва и материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на 

действие на рамковия договор е една година от датата на подписването му с опция за 

удължаването му до края на 2010 г. при взаимно съгласие между страните и подписване на 

допълнително споразумение към Договора.  

Към Договора са предоставени 13 бр. Анекси, с които се изменят или допълват 

условията на договора: Преобладаващата част от анексите са за добавяне или замяна на 

обекти по договора. С Анекс №.. от 15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на 

действие на рамковия договор до 31.12.2010 г. и се променя лимита във връзка с отделните 

обекти, възлагани по договора – стойността им не трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС.  

С Анекс №.. от 15.04.2010 г. страните се споразумяват за изпълнение на обекти от 

Ремонтната и инвестиционната програми на „Е.ОН България Мрежи” АД за първото 6-

месечие на 2010 г. Приблизителната обща стойност на възложените за изпълнение работи 

възлиза на 1,900,000 лв. без ДДС. С Анекс № … от 27.12.2010 г.  срокът на Рамковия договор 

се удължава до приключване на процедура за избор на изпълнител и сключване на нови 

Рамкови договори, но не по-късно от 30.03.2011 г. Договорът съдържа различни условия за 

прекратяване, като в настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите по договора е 

изтекъл, но продължават да текат гаранционните срокове на част от извършените СМР. 

Всички недостатъци, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за 

негова сметка. 

 Рамков договор …………21.04.2011 г. - договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а - чл. 93г от ЗОП и в изпълнение на Решение …./ 

………….. г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител 

в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка чрез Система 

за предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от Инвестиционната и ремонтна 

програми и присъединяване на нови потребители на „Е.ОН България Мрежи” АД”.  

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи за 

текущата година възлиза на 1,631,000 лв. без ДДС. При надхвърляне на 3,000,000 лв. на 

работите, възложени по Договора, Изпълнителят дължи на Възложителя отстъпка от 5% 

върху цялата стойност на Договора. Стойността на отделните обекти, възлагани по договора, 

не трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и 

оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е 12 

месеца, считано от датата на подписването му, с опция за еднократното му удължаване до 12 

месеца. С Анекс от 21.04.2012 г. страните по договора се съгласяват да удължат срока на 

действие на договора с 12 месеца или до сключване на нови рамкови договори за тези 

дейности, считано от 21.04.2012 г. и определят приблизителната обща стойност на обектите 

за изпълнение през текущата 2012 г., съобразно с одобрена от Възложителя Ремонтна и 

инвестиционни програми по списък, на 1,900,000 лв. без ДДС. С Анекс от 15.04.2013 г. 

страните по договора допълват списъка на обектите за изпълнение, подробно описани в 

Приложение № 1 към Анекса. Договорът съдържа различни условия за прекратяване, като в 

настоящия случай срокът за изпълнение на работите по договора е изтекъл, но продължават 

да текат гаранционните срокове за извършените СМР по договора.  

 Договор №………08.07.2013 г. - договорът е сключен на основание т. VІІ – 

етап ІІІ от документацията по процедура за създаване на …………………………………… 

…………………………, създадена с Решение № ... от ................ г. на УС на дружеството и 

публикувано обявление в електронната страница на АОП (Агенция за обществените 

поръчки) от 04.02.2013 г. Предмет на договора е извършването на текущи аварийно-



 44 

възстановителни работи по кабелни и въздушни линии и трафопостове на територията на 

РОЦ Русе и Разград и РОЦ Добрич и Силистра.  

Договорът е сключен като тестова поръчка съгласно изискванията на лицензианта, 

отразени в документацията към процедура за създаване на система за предварителен подбор, 

с предмет „Строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на кабелни линии, 

въздушни линии и трафопостове за нуждите на „Енерго-Про Мрежи” АД”. Приблизителната 

обща стойност на договора е 23,000 лв. без ДДС. Заплащането на изпълнените работи се 

извършва по банков път след представяне на фактура и Акт за извършени СМР в срок от 30 

дни от датата на фактурата. Срокът на действие на договора е 90 календарни дни, считано от 

датата на подписването му или достигане на приблизителната стойност по договора. Всички 

недостатъци, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за негова 

сметка. 

Договори с „…………” ……... - Договорите с „…….” …… са свързани със СМР по 

Ремонтната и инвестиционната програми на „Е.ОН България Мрежи” АД (понастоящем 

„Енерго-Про Мрежи” АД) и присъединявания на нови потребители, както следва: 

 Рамков договор №……./08.01.2008 г. - договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а и следващите от ЗОП и въз основа на решение …./ 

…………. г. на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на Изпълнител по процедура на 

договаряне с фирмите, включени в списъка на одобрените изпълнители в Система за подбор 

на изпълнители за възлагане на обществени поръчки, открита с Решение № ……/…………. г. 

и публикувано обявление в електронната страница на ДВ № 6 от 04.10.2006 г.  

С договора страните определят общите условия, които ще се прилагат за всяка 

конкретна поръчка. Единичните цените по приложение № 1 са фиксирани до 31.12.2007 г., 

като след тази дата се допуска промяна в цените при настъпването на определени условия. 

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до края 

на 2007 г. възлиза на 215,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани по 

договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и 

оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е 

31.12.2008 г.  

Към Договора са предоставени 4 Анекса, с които се изменят или допълват условията 

на договора: Анекс към Рамков договор №…… предвижда включването на допълнителен 

обект за изпълнение по Договора, Анекс от 18.04.2008 г. предвижда извършването на СМР от 

страна на Изпълнителя на обекти от инвестиционната и ремонтната програма на 

Възложителя за 2008 г., изброени в Приложение №1 към Анекса, при приблизителна обща 

стойност на Договора за изпълнение на възложените работи до края на 2008 г. 1,738,000 лв. 

без ДДС. Анекс към Рамков договор №…….., с който страните се споразумяват за 

увеличение с 12% на единичните цени за отделните дейности, съгласно Приложение №1,  

считано от 01.05.2008 г. С Анекс към Рамков договор №…… страните се съгласяват да 

удължат срока на действие на рамковия договор до приключване на процедурата за избор на 

изпълнител и сключването на нови рамкови договори, като се разширява и кръга на РЦ, в 

които изпълнителят извършва текущи аварийно-възстановителни работи – РЦ Горна 

Оряховица, РЦ Габрово и РЦ Търговище 

 Рамков договор № ................30.05.2009 г. -  договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а и следващите от ЗОП и въз основа на решение ... ../ 

...............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и ремонтната програма и 

присъединяване на нови потребители на „Е.ОН България Мрежи” АД”.  

Принципното разпределение на обектите, предвидени за изпълнение през 2009 г., се 

съдържа в Приложение №1 към Договора. Разпределението на обектите за изпълнение за 

2010 г. се прави след приемане на ИП и РП на Възложителя за 2010 г., чрез подписване на 

допълнително споразумение. Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на 

възложените работи до края на 2009 г. възлиза на 2,000,000 лв. без ДДС. Стойността на 
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отделните обекти, възлагани по договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. 

Стойността включва и материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на 

действие на рамковия договор е една година от датата на подписването му с опция за 

удължаването му до края на 2010 г. при взаимно съгласие между страните и подписване на 

допълнително споразумение към Договора.  

Към Договора са предоставени 8 бр. Анекси, с които се изменят или допълват 

условията на договора: Преобладаващата част от анексите са за добавяне или замяна на 

обекти по договора. С Анекс от 15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на 

действие на рамковия договор до 31.12.2010 г. и променят лимита във връзка с отделните 

обекти, възлагани по договора, като стойността им не трябва да надхвърля 200,000 лв. без 

ДДС. С Анекс от 15.04.2010 г. страните се споразумяват за изпълнение на обекти от ИП и РП 

на „Е.ОН България Мрежи” АД за първото 6-месечие на 2010 г. Приблизителната обща 

стойност на възложените за изпълнение работи възлиза на 2,460,000 лв. без ДДС. С Анекс от 

27.12.2010 г.  срокът на Рамковия договор се удължава до приключване на процедура за 

избор на изпълнител и сключване на нови Рамкови договори, но не по-късно от 30.03.2011 г.  

 Рамков договор № ................. 2008 г. – сключен като рамково споразумение на 

основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение № ..............................г. на 

Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на спечелил участник в 

процедура на договаряне за „Проектиране на обекти от ремонтната и инвестиционната 

програми на „Е.ОН България Мрежи” АД”. Приложение №1 към Договора съдържа 

единични цени по видове работи, приложими за възложените дейности по договора. Те са 

фиксирани за срока на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация. 

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи възлиза 

на 30,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, за които се възлага проектиране по 

настоящия договор, не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Договорът е прекратен с 

изтичането на срока му.  

Рамков договор № ............... 21.04.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№............................г. на УС на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка чрез Система за 

предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и ремонтната 

програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД”.  

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи 

през текущата година възлиза на 783,400 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, 

възлагани по договора, не трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС. Стойността включва 

СМР и стойността на материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на 

действие на рамковия договор е 12 месеца, с опция за еднократното му удължаване до 12 

месеца при взаимно съгласие на страните.  

Към Договора са предоставени 3 бр. Допълнителни споразумения/Анекси, с които се 

изменят или допълват условията на договора: С Допълнително споразумение  № .. от 

08.12.2011 г. страните се договарят за изпълнението на допълнителни обекти. С 

Допълнително споразумение №... от 21.04.2012 г. страните се споразумяват да удължат срока 

за изпълнение на договора с 12 месеца или до сключването на нови Рамкови договори за 

СМР, считано от 21.04.2012 г., както и да включат допълнителни обекти при приблизителна  

стойност на обектите за изпълнение за 2012 г. -  938,032 лв. без ДДС. С Допълнително 

споразумение №../15.04.2013 г. страните се споразумяват за изпълнението на допълнителни 

обекти.  

Рамков договор №..................24.102011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№........................ г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Проектиране на обекти от 

електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД”.  
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Приложение № ... към Договора съдържа единични цени по видове работи, които са 

фиксирани за срока на договора и не подлежат на актуализация. Приблизителната обща 

стойност на договора за изпълнение на възложените работи възлиза на 72,000 лв.без ДДС. 

Срокът на действие на рамковия договор е 12 месеца, считано от датата на подписването му 

с опция за удължаването му до 12 месеца. С Допълнително споразумение № .. от 24.10.2012 

г. страните се споразумяват за удължаване на срока на изпълнение на договора с 12 месеца 

до 23.10.2013 г. включително. Договорът е прекратен с изпълнението на всички поръчки по 

Договора. 

 Договор №.................. 08.07.2013 г. - договорът е сключен на основание т. VІІ – 

етап ІІІ от документацията по процедура за създаване на Система за предварителен подбор 

на изпълнители. Приложение № ... към Договора съдържа единични цени по видове работи, 

които са приложими за дейностите по договора. Приблизителната обща стойност на 

договора е до 15,000 лв. без ДДС. Срокът на действие на договора е 90 календарни дни, 

считано от датата на подписването му или достигане на приблизителната обща стойност по 

договора.  С Допълнително споразумение № ..от 07.10.2013 г. страните се споразумяват да 

удължат срока на изпълнение на договора с 30 дни до 08.11.2013 г.  

 

Договори с „..................” ........................ 

Договорите са свързани със СМР по Ремонтната и инвестиционната програми на 

„Е.ОН България Мрежи” АД (понастоящем „Енерго-Про Мрежи” АД), както следва: 

 Рамков договор ................14.01.2008 г. – сключен въз основа на Решение ......../ 

...................г. на Възложителя за избор на изпълнител по процедура на договаряне с фирмите, 

включени в списъка на одобрените изпълнители в Система за подбор на изпълнители за 

възлагане на обществени поръчки. Предмет на договора са СМР по Ремонтната и 

инвестиционната програми на Дружеството и нови присъединявания, както следва: 

Изграждане и ремонт на кабелни линии СрН и НН, кабелни мрежи НН и трафопостове, 

изграждане и ремонт на въздушни електропроводи СрН и НН на територията на Регионални 

центрове Варна, Добрич и Шумен и др. Приложение № ...към Договора съдържа единични 

цени по видове работи, които са фиксирани до 31.12.2007 г., като след тази дата се допускат 

промени в цените при настъпването на определени условия. Приблизителната обща стойност 

на договора за изпълнение на възложените работи до края на 2007 г. възлиза на 260,000 лв. 

без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани по договора не трябва да надхвърля 

100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и оборудването, доставени от 

Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е 31.12.2008 г.  

Към Договора са предоставени 2 Анекса, с които се изменят или допълват условията 

на договора: Анекс от 18.04.2008 г. предвижда извършването на СМР от страна на 

Изпълнителя на обекти от ИП и РП на Възложителя за 2008 г., при приблизителна обща 

стойност на Договора за изпълнение на възложените работи до края на 2008 г. е 3,254,000 лв. 

без ДДС. Анекс към Рамков договор № .................., с който страните се споразумяват за 

увеличение с 12% на единичните цени за отделните дейности съгласно приложение, считано 

от 01.05.2008 г. 

 Рамков договор .............30.05.2009 г. – сключен въз основа на решение ....-

../.................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от Инвестиционната и ремонтната програми и 

присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД”. Приблизителната 

обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до края на 2009 г. възлиза 

на 1,000,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани по договора не трябва 

да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и оборудването, 

доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е една година от датата 

на подписването му с опция за удължаване до края на 2010 г. при взаимно съгласие на 

страните и подписването на допълнително споразумение към Договора.  

Към Договора са предоставени 11 бр. Анекси, с които се изменят или допълват 
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условията на договора: Преобладаващата част от анексите са за добавяне и замяна на обекти 

по договора С Анекс от 15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на действие на 

договора до 31.12.2010 г. и променят лимита във връзка с отделните обекти – от 100,000 лв. 

без ДДС на 200,000 лв. без ДДС. Анекс от 15.04.2010 г. – с него страните се споразумяват за 

изпълнение на обекти от Ремонтната и инвестиционната програми на „Е.ОН България 

Мрежи” АД за първото 6-месечие на 2010 г. при приблизителна обща стойност на 

възложените работи по 1,500,000 лв. без ДДС. С Анекс от 27.12.2010 г. срокът на действие на 

Рамковия договор се удължава до приключване на процедурата за избор на изпълнител и 

сключване на нови Рамкови договори за СМР, но не по-късно от 30.03.2011 г.  

 Договор ../06.01.2009 г. – сключен въз основа на решение ................................. г. 

на Възложителя за избор на изпълнител по процедура на договаряне с фирмите, включени в 

списъка на одобрени изпълнители в Система за подбор на изпълнители за възлагане на 

обществени поръчки, открита с решение № .................................г. и публикувано обявление в 

електронната страница на ДВ № 6 от 04.10.2006 г. Предмет на договора е извършването на 

инвестиционно проектиране и СМР във връзка с Присъединяване на търговски комплекс 

МОЛ – Оркид и преместване на кабели от гробищен парк. Общата стойност на работите по 

Договора е 614,542 лв. без ДДС. Заплащането на извършените работи се извършва поетапно, 

в края на всеки календарен месец, срещу приемо-предавателен протокол за извършената 

работа и фактура, остойностена съгласно ценовата оферта - Приложение №1. Срокът за 

изпълнение на дейностите по инвестиционното проектиране е до 06.02.2009 г., а на СМР до 

90 дни след издаване на Протокол №2 за даване на строителна линия.  

Договор .........../07.10.2009 г. – договорът е сключен на основание Протокол от 

....................., съгласуван от Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване 

на спечелил участник в процедура по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. Предмет на договора е извършването на проектиране и СМР по 

изграждане на нови мрежи НН с УИП от ............................... Приблизителната обща стойност 

на работите по Договора е 74,978.17 лв. без ДДС. Фактурирането се извършва за всеки обект 

след двустранно подписване на Акт за извършени СМР, като при отчетено изпълнение на 

договора от .... % към 15.12.2009 г., изпълнителят може да фактурира цялата стойност на 

обекта. Срокът за изпълнение на дейностите по проектирането е до 15.10.2009 г., а на СМР 

до 45 дни, считано от датата на даване на строителна линия и ниво, но не по-късно от 

15.12.2009 г.  

 Рамков договор ................./21.04.2011 г. – сключен като рамково споразумение 

на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение №...............................г. на 

Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка чрез Система за 

предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и ремонтната 

програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД”. 

Разпределението на обектите за изпълнение през календарната година, следваща годината на 

сключване на договора, се прави след приемане на ИП и РП на Възложителя за съответната 

година чрез подписване на допълнително споразумение между страните. Приблизителната 

обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи през текущата година 

възлиза на 1,952,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани по договора, не 

трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и 

оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е 12 

месеца, считано от датата на подписването му с опция за еднократното му удължаване до 12 

месеца.  

 Към Договора са предоставени 3 бр. Допълнителни споразумения/Анекси, с 

които се изменят или допълват условията на договора: Анекс № ...от 08.12.2011 г. – с него 

страните допълват списъка с обектите за изпълнение по Договора; Анекс № ... от 21.04.2012 

г. – с него страните се споразумяват да удължат срока за изпълнение на договора с 12 месеца 

или до сключването на нови Рамкови договори за СМР, считано от 21.04.2012 г., както и да 

включат допълнителни обекти за изпълнение по договора и при приблизителна обща 
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стойност за 2012 г. е 2,007,076 лв. без ДДС; Анекс №... от 15.04.2013 г. – с него страните се 

споразумяват за изпълнението на допълнителни обекти, подробно описани в Приложение 

№1 към Анекса.   

 Рамков договор ................16.11.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№.............................. г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Проектиране на обекти от 

електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД”. Предмет на договора е 

извършването на проектиране на обекти от РП и ИП на територията на РОЦ Варна.  

Приложение № .. към Договора съдържа единични цени по видове работи, които са 

фиксирани за срока на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация. 

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи възлиза 

на 67,000 лв. без ДДС. Срокът на действие на рамковия договор е 12 месеца, считано от 

датата на подписването му с опция за удължаването му до 12 месеца. С Допълнително 

споразумение №.. от 08.11.2012 г. страните се споразумяват за удължаване на срока на 

изпълнение на договора с 12 месеца, считано от 16.11.2012 г. до 15.11.2013 г. включително. 

Договорът е прекратен с изпълнението на всички поръчки по него.  

 Договор ..../27.04.2011 г. – сключен в изпълнение на Решение №........................ 

на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в процедура 

на договаряне без обявление въз основа на Система за предварителен подбор с предмет 

„СМР по изграждане и ремонт на кабелни линии, въздушни линии и трафопостове за 

нуждите на „Е.ОН България Мрежи” АД” за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Проектиране и изграждане на МНН и изнасяне на електромерни табла на 5 броя 

трансформаторни постове в кв. Аспарухово, гр. Варна”.  Приблизителната обща стойност на 

работите по Договора е 200,000 лв. без ДДС. Стойността не включва стойността на 

материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на Договора е 

150 дни от датата на подписването му, с опция за удължаване с още 150 дни.  

 Рамков договор ............./24.07.2013 г. – сключен на основание т. VІІ – етап ІІІ 

от документацията по процедура за създаване на Система за предварителен подбор на 

изпълнители и публикувано обявление в електронната страница на АОП от 04.02.2013 г. 

Предмет на договора е извършването на текущи аварийно-възстановителни работи по 

кабелни и въздушни линии и трафопостове и се изпълнява на територията на РОЦ Шумен и 

Търговище. Приложение №.. към Договора съдържа единични цени по видове работи. При 

приблизителна обща стойност до 10,000 лв. без ДДС. Срокът на действие на договора е 90 

календарни дни, считано от датата на подписването му или достигане на приблизителната 

обща стойност по договора.  
 

Договори с „.........................................................” .............. 

Договорите са свързани със строително-монтажни работи по Ремонтната и 

инвестиционната програми, изграждане на нова мрежа и реконструкция на изводи на „Е.ОН 

България Мрежи” АД (понастоящем „Енерго-Про Мрежи” АД), както следва:  

 Договор № ......08.07.2009 г. – сключен на основание Решение от .................... г. 

на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на участник, избран за 

изпълнител в процедура на договаряне по Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки с поканените и одобрени в Система за предварителен подбор кандидати, открита с 

Решение №................................г. на „Е.ОН България Мрежи” АД и публикувано обявление в 

електронната страница на ДВ № 6 от 04.10.2006 г.  

Предмет на договора е "Изграждане на канална мрежа за кабели 20kV от п/ст …. ул. 

„…..” до ул. „…….”, бул. „……….”, гр. Варна съгласно изготвени проекти и съгласно 

Общите условия за договори за доставки на стоки, услуги и СМР на Е.ОН България. Общата 

цена на договора за изпълнение на поръчката възлиза на 173,000 лв. без ДДС, съгласно 

ценовата оферта в Приложение №3 към Договора. Всички единични цени и общата цена са 

фиксирани за целия период на договора. Заплащането на извършените работи по договора се 
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извършва на 100% след подписан Акт 15 и оригинална фактура. Срокът за изпълнение на 

СМР по договора е 45 календарни дни след представено разрешение за строеж и утвърден от 

Възложителя график за изпълнението на СМР.  

Договор № ............./06.10.2009 г. – сключен на основание Протокол от ............... г., 

съгласуван от Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на спечелил 

участник в процедура по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки (НВМОП). Предмет на договора е извършването на проектиране и СиМР по 

зграждане на нова мрежа НН с УИП от МТП, местност Кочмар, местност Траката и местност 

Св. Никола. Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 84,349.25 лв. без 

ДДС. Стойността не включва стойността на материалите и оборудването, доставени от 

Възложителя. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт 

за извършени СМР, като при отчетено изпълнение на договора от ..% към 15.12.2009 г., 

изпълнителят може да фактурира цялата стойност на обекта. Срокът за изпълнение на 

дейностите по проектирането е до 15.10.2009 г. при предоставяне на кадастрална подложка 

от Възложителя, а на СМР до 45 дни, считано от датата на даване на строителна линия и 

ниво, но не по-късно от 15.12.2009 г.  

 Рамков договор № ............/04.01.2007 г. – договорът е сключен въз основа на 

решение ...................г. за избор на изпълнител по процедура на договаряне с фирмите, 

включени в списъка на одобрените изпълнители в Система за подбор на изпълнители за 

възлагане на обществени поръчки. Предмет на договора са СМР по РП и ИП на Дружеството 

и нови присъединявания. Единичните цените по Приложение № ... са фиксирани до 

31.12.2007 г., като след тази дата се допускат промени в цените при настъпването на 

определени условия. Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на 

възложените работи до края на 2007 г. възлиза на 270,000 лв. без ДДС. Стойността на 

отделните обекти, възлагани по договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. 

Стойността включва и материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на 

действие на рамковия договор е 31.12.2008 г.  

Към Договора са предоставени 4 Анекса, с които се изменят или допълват условията 

на договора: Анекс от 12.04.2008 г. предвижда извършването на СМР от страна на 

Изпълнителя на обекти от ИП и РП за 2008 г., при приблизителна обща стойност на 

Договора до края на 2008 г. е 3,260,000 лв. без ДДС. С Анекс към Рамков договор №……… – 

страните се споразумяват за увеличение с 12% на единичните цени за отделните дейности 

съгласно Приложение №1 към  Договора, считано от 01.05.2008 г. С анекси се заменят 

обекти за изпълнение по договор, както и се удължава срока на действие на договора до 

приключване на процедурата за избор на изпълнител и сключване на нови рамкови договори. 

Рамков договор №................/30.05.2009 г. – договорът е сключен на основание 

Решение ....................... г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от Инвестиционната и ремонтната 

програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД.  

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до 

края на 2009 г. възлиза на 2,500,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани 

по договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите 

и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е една 

година от датата на подписването му с опция за удължаване до края на 2010 г.  

Към Договора са предоставени 12 бр. Анекси, с които се изменят или допълват 

условията на договора: Преобладаващата част от анексите са за добавяне и замяна на обекти 

по договора. С Анекс №... от 15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на 

действие на договора до 31.12.2010 г. и променят лимита във връзка с отделните обекти, 

възлагани по договора – от 100,000 лв. без ДДС на 200,000 лв. без ДДС. С Анекс №... от 

15.04.2010 г. страните се споразумяват за изпълнение на обекти от Ремонтната и 

инвестиционната програми на „Е.ОН България Мрежи” АД за първото 6-месечие на 2010 г. 

при приблизителна обща стойност 3,100,000 лв. без ДДС. С Анекс №.............. от 27.12.2010 г. 



 50 

срокът на действие на Рамковия договор се удължава до приключване на процедурата за 

избор на изпълнител и сключване на нови Рамкови договори за СМР, но не по-късно от 

30.03.2011 г.  

Рамков договор №................./29.04.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№...................... г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и 

ремонтната програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” 

АД”. Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи 

през текущата година възлиза на 1,500,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, 

възлагани по договора, не трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС. Стойността включва и 

материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия 

договор е 12 месеца, считано от датата на подписването му, с опция за еднократното му 

удължаване до 12 месеца.  

Към Договора са предоставени 3 бр. Допълнителни споразумения (Анекси), с които се 

изменят или допълват условията на договора: Анекс №.. от 08.12.2011 г. – с него страните 

допълват списъка с обектите за изпълнение по Договора, съгласно Приложение №.. към 

Анекса. С Анекс №.. от 21.04.2012 г. страните се споразумяват да удължат срока за 

изпълнение на договора с 12 месеца или до сключването на нови Рамкови договори за СМР, 

считано от 21.04.2012 г., както и да включат допълнителни обекти за изпълнение по договора 

(приблизителната обща стойност за 2012 г. е 1,640,00 лв. без ДДС). С Анекс №.. от 

15.04.2013 г. страните се споразумяват за изпълнението на допълнителни обекти.  

Договор №.../01.12.2011 г. - договорът е сключен в изпълнение на Решение №......../ 

.................... г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител 

в процедура на договаряне без обявление въз основа на Система за предварителен подбор с 

предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и ремонтната програми на „Е.ОН 

България Мрежи” АД” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на 

изводи Дебър, ДЗИ и Театър (ТП и КЛ) във връзка с преминаване на напрежение 20kV, гр. 

Варна”. Прогнозната обща стойност на работите по Договора е 480,000 лв. без ДДС. 

Стойността не включва стойността на материалите и оборудването, доставени от 

Възложителя. Срокът на действие на Договора е до 30.12.2012 г., като са уговорени 

конкретни срокове за изпълнение на проектирането и СМР. Не ни бяха предоставени 

документи (фактури, актове за извършени СМР и други) във връзка с изпълнението на 

договора. 
 

Договори с „..................” ..................... 

Бяха прегледани 4 договора за външни услуги с „................” ............, като условията по 

договорите са представени, както следва: 

 Договор №.................../01.05.2009 г. – предмет на договора е периодична 

профилактика и сервизна поддръжка на климатична техника, собственост на „Е.ОН България 

Мрежи” АД, описана в Приложение №... към Договора. Срокът на действие на Договора е 12 

месеца с възможност за удължаване с още 12 месеца. С Анекс №... от 30.04.2010 г. страните 

се споразумяват за удължаване на срока на договора с 12 месеца, които към настоящия 

момент също са изтекли. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, 

като в настоящия случай действието му е прекратено с изтичането на срока на договора.  

 Договор №..../09.07.2008 г. – предмет на договора е периодична профилактика 

и сервизна поддръжка на климатична техника, собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД, 

описана в Приложение №.. към Договора. Стойността на услугите по Договора се формира 

на база единични цени, подробно описани в Приложение №..., като промяна в цените се 

допуска в случай на продължаване на срока на договора и нарастване на натрупаната 

инфлация над 10% по данни на НСИ, за 12-те месеца, предхождащи датата на подписване на 

анекса за удължаване. Срокът на действие на Договора е до 31.12.2008 г. и може да бъде 

продължен за 12 месеца, чрез сключване на допълнително споразумение до 30.11.2008 г.  
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 Договор №................./01.11.2011 г. – предмет на договора е извършването на 

профилактика и сервизна поддръжка на климатична техника, собственост на „Е.ОН България 

Мрежи” АД в съответствие с предоставената ценова оферта - Приложение №.. към Договора. 

Стойността на предоставяните услуги по договора е ограничена до 44,000 лв. без ДДС. 

Срокът на действие на Договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му, с опция 

за удължаването му до 12 месеца след подписване на допълнително споразумение между 

страните. С Допълнително споразумение №... от 01.11.2012 г. страните се споразумяват за 

удължаване на срока до 31.10.2013 г. включително.  

 Договор №.../01.11.2011 г. – предмет на договора е ремонт на черна, бяла и 

климатична техника, собственост на трети лица, след възлагане от страна на „Е.ОН България 

Мрежи” АД. От представените документи не става ясно дали изпълнителят по договора е 

избран с обществена поръчка съгласно ЗОП или не. Услугите по договора се предоставят в 

съответствие с Приложение №1 към Договора – Оферта на изпълнителя. Общата стойност на 

предоставяните услуги по договора е ограничена по размер до 30,000 лв. без ДДС. 

Конкретните поръчки по договора се прави с писмена заявка от Възложителя до 

Изпълнителя, представляваща Уведомление за щета – Приложение №.. към Договора, 

изпратено по факс, е-мейл, поща или куриер. Заплащането на извършените услуги по 

договора се извършва по банков път след извършване на услугата в срок от 30 дни от датата 

на подписване на сервизния протокол без забележки и предоставянето на оригинална 

фактура. Срокът на действие на Договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му, 

с възможност за удължаване с още 12 месеца.  
 

Договори с „................................” ................. 

Договорите с „................................” .......са свързани със строително-монтажни работи 

по Ремонтната и инвестиционната програми на „Е.ОН България Мрежи” АД (понастоящем 

„Енерго-Про Мрежи” АД), както следва:  

 Рамков договор ....................../01.06.2009 г. – договорът е сключен въз основа 

на решение ...............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от Инвестиционната и ремонтната 

програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД”. 

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до края 

на 2009 г. възлиза на 2,800,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани по 

договора,  не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите и 

оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е една 

година от датата на подписването му с опция за удължаване до края на 2010 г. при взаимно 

съгласие на страните и подписването на допълнително споразумение към Договора.  

Към Договора са предоставени 14 бр. Анекси, с които се изменят или допълват 

условията на договора: Преобладаващата част от анексите са за добавяне или замяна на 

обекти по договора. С Анекс №... от 15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на 

действие на договора до 31.12.2010 г. и променят лимита във връзка с отделните обекти от 

100,000 лв. без ДДС на 200,000 лв. без ДДС. С Анекс №4 от 15.04.2010 г. страните се 

споразумяват за изпълнение на обекти от РП и ИП на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

първото 6-месечие на 2010 г. (приблизителна обща стойност на възложените за изпълнение 

работи е 3,600,000 лв. без ДДС). С Анекс №..... от 27.12.2010 г. срокът на действие на 

Рамковия договор се удължава до приключване на процедурата за избор на изпълнител и 

сключване на нови Рамкови договори за СМР, но не по-късно от 30.03.2011 г. 

 Рамков договор ..................../21.04.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и 

ремонтната програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” 

АД.  Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи през 
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текущата година възлиза на 1,462,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, 

възлагани по договора, не трябва да надхвърля ................. лв. без ДДС. Стойността включва и 

материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия 

договор е 12 месеца, считано от датата на подписването му с опция за еднократното му 

удължаване до 12 месеца.  

Към Договора са предоставени 3 бр. Допълнителни споразумения (Анекси), с които се 

изменят или допълват условията на договора: Анекс №... от 08.12.2011 г. – с него страните 

допълват списъка с обектите за изпълнение по Договора.  Анекс №..от 21.04.2012 г. – с него 

страните се споразумяват да удължат срока за изпълнение на договора с 12 месеца или до 

сключването на нови Рамкови договори за СМР, считано от 21.04.2012 г., както и да включат 

допълнителни обекти за изпълнение по договора (приблизителната обща стойност на 

обектите за изпълнение за 2012 г. е 1,462,633 лв. без ДДС). Освен това с допълнителното 

споразумение се променя територията на изпълнение на Договора, като за изпълнението на 

обекти на територията на РОЦ Варна се изисква предварителното писмено съгласуване 

между страните. Анекс № ...от 15.04.2013 г. – с него страните се споразумяват за 

изпълнението на допълнителни обекти.  

 Договор ........../06.10.2009 г. – договорът е сключен на основание Протокол от 

.............................. г., съгласуван от Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура по чл. 2а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане 

на малки обществени поръчки. Предмет на договора е извършването на проектиране и СМР 

по изграждане на нова мрежа НН с УИП от МТП, местност Ментише. Приблизителната обща 

стойност на работите по Договора е 67,064.73 лв. без ДДС. Стойността не включва 

стойността на материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Фактурирането се 

извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт за извършени СМР, като при 

отчетено изпълнение на договора от .... към 15.12.2009 г., изпълнителят може да фактурира 

цялата стойност на обекта. Срокът за изпълнение на дейностите по проектирането е до 

15.10.2009 г., а на СМР до 45 дни, считано от датата на даване на строителна линия и ниво, 

но не по-късно от 15.12.2009 г.  
 

Договори със „........................” ................. 

Бяха прегледани 8 договора с този доставчик, като договорите са свързани със 

строително-ремонтни работи, изкопно-възстановителни работи, хидроизолация и други на 

обекти на „Е.ОН България Мрежи” АД (понастоящем „Енерго-Про Мрежи” АД), като 

условията по договорите са, както следва: 

 Рамков договор №................/01.10.2008 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №...............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление на обществена 

поръчка за „Хидроизолация и строително-монтажни работи по АС част на трафопостове, 

възлови станции, подстанции и сгради”.  

Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 240,000 лв. без ДДС. 

Единичните цените са фиксирани до 31.12.2008 г. и не подлежат на актуализация. Срокът на 

договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му подписване с опция за 

удължаване до 6 месеца с подписване на допълнително споразумение между страните. 

Договор №....../29.04.2010 г. – договорът е сключен на основание чл.2, ал.1 т.2 от 

Наредбата за малките обществени поръчки. Срокът за започване на изпълнението на 

поръчката е до 24 часа след възлагането, а срокът за възстановяване на обекта е 24 часа след 

отстраняване на аварията от страна на служителите на Възложителя. Приблизителната обща 

стойност на работите по Договора е 200,000 лв. без ДДС. Фактурирането се извършва за 

всеки обект след двустранно подписване на Акт за извършени СМР. Заплащането се 

извършва по банков път след представяне на фактура и Приемо-предавателен протокол или 

Акт за извършени СМР в срок от 45 дни от датата на фактурата. Срокът на действие на 

договора е 12 месеца от датата на подписването му и/или до достигане на лимита от 200,000 

лв. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай е прекратен с изтичането на срока за изпълнение и гаранционния срок по договора. 
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Гаранционният срок на изпълняваните СМР по договора е с минимална продължителност от 

36 месеца съгласно ЗУТ, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Всички 

недостатъци, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за негова 

сметка в съответствие с Процедурата по отстраняване на дефектите през време на 

гаранционния срок – Приложение № 3 към Договора. 

 Рамков договор № .............../04.06.2010 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №................................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление на обществена 

поръчка за „Строително-ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове, 

възлови станции, подстанции и сгради за нуждите на Е.ОН България Мрежи” АД”. 

Предметът на договора се изпълнява за обекти на територията на РОЦ Варна. 

Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 265,800.00 лв. без ДДС.  

Единичните цени по Приложение №.. не се променят за срока на действие на 

Договора, с изключение на случаите предвидени в ЗОП и след допълнително договаряне 

между страните. Изпълнението на поръчката започва в срок от 1 работен ден след 

възлагането, а срокът за изпълнение на един градски трафопост е 5 работни дни след 

допускане. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт за 

извършени СРР (строително-ремонтни работи). Срокът на договора е 12 месеца, считано от 

датата на двустранното му подписване с опция за удължаването му до 12 месеца. С Анекс 

№... от 03.06.2011 г. страните се споразумяват да удължат срока на договора с 12 месеца до 

04.06.2012 г.  

 Рамков договор № ............./01.07.2010 г. – договорът е сключен на основание 

Решение № ..................................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на 

обществена поръчка за „Извършване на възстановяване на антикорозионното покритие на 

СРС и метални платформи на ВЕЛ 20 kV; боядисване на ел. табла и метални части по ТП; 

направа на надписи върху електрически съоръжения СрН и НН”. Договорът е сключен като 

рамково споразумение съгласно чл. 93а и се отнася за обекти на територията на РОЦ 

(Регионален обслужващ център) Добрич и Силистра. Приложение №.. към Договора съдържа 

единични цени по видове работи, които са приложими за дейностите по договора. Срокът за 

започване на изпълнението на конкретна поръчка е 3 работни дни от възлагането, а срокът за 

изпълнение на един обект е 10 работни дни след допускане. Приблизителната обща стойност 

на договора е 162,000 лв. без ДДС. Заплащането на изпълнените работи се извършва по 

банков път след представяне на фактура и Акт за извършени СМР в срок от 45 дни от датата 

на фактурата. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му 

подписване с опция за удължаване до 12 месеца.  Срокът на действие на Рамковия договор, 

заедно с всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от 4 години. Не разполагаме 

с информация и документи, от които да е видно, че има удължаване на срока на договора. С 

Анекс №... от 13.06.2010 г. към Договора списъкът с обекти за боядисване е допълнен с 

редица стълбове съгласно таблица част от анекса.  

 Договор №.../02.05.2011 г. – сключен на основание чл.2, ал.1 т.2 от Наредбата 

за малките обществени поръчки. Предмет на договора е извършването на изкопни и 

възстановителни работи при отстраняване на кабелни повреди на територията на РОЦ Варна. 

Срокът за започване на изпълнението на поръчката е до 1 час след възлагането, а срокът за 

възстановяване на обекта е 3 дни след отстраняване на аварията от страна на служителите на 

Възложителя. Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 200,000 лв. без 

ДДС. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт за 

извършени СМР. Срокът на действие на договора е 12 месеца от датата на подписването му 

и/или до достигане на лимита от 200,000 лв. без ДДС. Договорът съдържа различни условия 

за прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите 

по договора е изтекъл, но продължават да текат гаранционните срокове по договора.  

 Договор №......../15.06.2012 г. – договорът е сключен на основание чл.2, ал.1 т.2 

от Наредбата за малките обществени поръчки и във връзка със заповед №........................... г. 
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на УС на „Е.ОН България Мрежи” АД. Предмет на договора е извършването на изкопни и 

възстановителни работи при отстраняване на кабелни повреди на територията на РОЦ Варна. 

Срокът за започване на изпълнението на поръчката е до 3 часа след възлагането, а срокът за 

възстановяване на обекта е 3 дни след отстраняване на аварията от страна на служителите на 

Възложителя. Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 200,000 лв. без 

ДДС. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт за 

извършени СМР. Срокът на действие на договора е 12 месеца от датата на подписването му 

и/или до достигане на лимита от 200,000 лв. без ДДС. Договорът съдържа различни условия 

за прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите 

по договора е изтекъл, но продължават да текат гаранционните срокове по договора.  

 Договор №......../09.10.2013 г. – договорът е сключен след проведена процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана на основание чл. 101е, ал.1 от 

ЗОП. Предметът на договора е извършване на „Строително-монтажни и ремонтни работи за 

непроизводствени сгради и подстанции, собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД” и се 

изпълнява за обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово. Стойността на 

договора е 50,000 лв. без ДДС. Срокът за приемане на поръчката е 5 работни дни, а срокът за 

изпълнение на един обект се посочва в графика за изпълнение. Фактурирането се извършва 

за всеки обект след подписването на протокол за изпълнените дейности. Срокът на договора 

е 12 месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на лимита по договора – 

50,000 лв. без ДДС, определен за максималния срок на договора. Договорът съдържа 

различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай е прекратен с 

изтичането на срока за изпълнение на конкретните обекти по Договора. Продължават да 

текат гаранционните срокове на извършените строително-ремонтни работи по договора.  

 Договор №............./20.11.2013 г. - договорът е сключен след проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 5 от ЗОП и Решение № .................... 

.......................г. на „Енерго-Про Мрежи” АД за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка. Предмет на договора е извършването на „Строително-

ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за 

нуждите на „Енерго-Про Мрежи” АД”, като конкретните обекти се изпълняват на 

територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово. Стойността на Договора е 500,000 лв. без 

ДДС, определена за максималния срок на договора, като единичните цени за извършваните 

работи са представени в Приложение №.. към Договора. Срокът за приемане на поръчката е 

до 1 работен ден, а срокът за изпълнение на един обект е до 5 работни дни от допускането. 

Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранното подписване на протокол за 

изпълнените дейности. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването 

му, с опция за удължаването му с до 12 месеца. Договорът съдържа различни условия за 

прекратяване на договора, като в настоящия случай е прекратен с изтичането на срока за 

изпълнение на конкретните обекти по Договора. Продължават да текат гаранционните 

срокове на извършените строително-ремонтни работи по договора.  

Договори с „.............” ....................... 

Бяха прегледани 7 договора с този доставчик, като договорите са свързани със 

строително-монтажни работи, включително хидроизолация на обекти на „Е.ОН България 

Мрежи” АД, понастоящем „Енерго-Про Мрежи” АД. Основните условия по договорите са 

представени, както следва: 

 Рамков договор №.............../01.10.2008 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №.................................. г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление на обществена 

поръчка за „Хидроизолация и строително-монтажни работи по АС част на трафопостове, 

възлови станции, подстанции и сгради”. Предметът на договора се изпълнява за обекти на 

територията на РЦ Шумен, РЦ Търговище и РЦ Русе. Приблизителната обща стойност на 

работите по Договора е 180,000 лв. без ДДС. Единичните цени са фиксирани до 31.12.2008 г. 

и не подлежат на актуализация. Фактурирането се извършва за всеки обект след двустранно 

подписване на Акт за извършени СРР (строително-ремонтни работи). Срокът на договора е 
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12 месеца, считано от датата на двустранното му подписване с опция за удължаване до 6 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай срокът за изпълнение на дейностите по договора и изтекъл, но продължават да текат 

гаранционните срокове на извършените СРР по договора.   

 Рамков договор №.................04.06.2010 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление на обществена 

поръчка за „Строително-ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове, 

възлови станции, подстанции и сгради за нуждите на „Е.ОН България Мрежи” АД”. 

Предметът на договора се изпълнява за обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище. 

Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 152,500 лв. без ДДС. Цените по 

Приложение №..не се променят за срока на действие на Договора, с изключение на случаите 

предвидени в ЗОП и провеждане на допълнително договаряне между страните. 

Изпълнението на поръчката започва в срок от 5 работни дни след възлагането, а срокът за 

изпълнение на един градски трафопост е 3 работни дни след допускане. Фактурирането се 

извършва за всеки обект след двустранно подписване на Акт за извършени СРР (строително-

ремонтни работи). Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му 

подписване с опция за удължаването му до 12 месеца. С Анекс № .......... от 03.06.2011 г. 

страните се споразумяват да удължат срока на договора с 12 месеца, считано от 05.06.2011 г. 

до 04.06.2012 г. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в 

настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите по договора и изтекъл, но 

продължават да текат гаранционните срокове на извършените СРР по договора.   

 Рамков договор №.................04.06.2010 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №..................................... г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление на обществена 

поръчка за „Строително-ремонтни работи по АС части и хидроизолация на трафопостове, 

възлови станции, подстанции и сгради за нуждите на „Е.ОН България Мрежи” АД”. 

Предметът на договора се изпълнява за обекти на територията на РОЦ Русе и Разград. 

Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 152,500 лв. без ДДС. Цените по 

Приложение №.. не се променят за срока на действие на Договора, с изключение на случаите 

предвидени в ЗОП и допълнително договаряне между страните. Изпълнението на поръчката 

започва в срок от 5 работни дни след възлагането, а срокът за изпълнение на един градски 

трафопост е 3 работни дни след допускане. Фактурирането се извършва за всеки обект след 

двустранно подписване на Акт за извършени СРР (строително-ремонтни работи). Срокът на 

договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му подписване с опция за 

удължаването му до 12 месеца. С Анекс №.. от 03.06.2011 г. страните се споразумяват да 

удължат срока на договора с 12 месеца до 04.06.2012 г. Договорът съдържа различни условия 

за прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите 

по договора и изтекъл, но продължават да текат гаранционните срокове на извършените СРР 

по договора.   

 Рамков договор № .............26.09.2012 г. – договорът е сключен след проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана на основание Протокол 

от ............................, утвърден от УС на „Енерго- Про Мрежи” АД за класиране на избраните 

изпълнители по обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по АС части и 

хидроизолация на трафопостове, възлови станции и подстанции”. Предметът на договора се 

изпълнява за обекти на територията на РОЦ Варна и РОЦ Шумен и Търговище. 

Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 130,000 лв. без ДДС. 

Изпълнението на поръчката започва в срок от 5 работни дни след възлагането, а срокът за 

изпълнение на един градски трафопост е 3 работни дни след допускане. Фактурирането се 

извършва за всеки обект след подписването на протокол за извършените дейности. Срокът на 

договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на лимитите 

по договора – съответно 100,000 лв. без ДДС за обекти на територията на РОЦ Варна и 

30,000 лв. без ДДС за обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище. Договорът 
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съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай е 

прекратен с изтичането на срока за изпълнение на конкретните обекти по Договора. 

Продължават да текат гаранционните срокове на извършените строително-ремонтни работи 

по договора.  

 Рамков договор №.........../26.09.2012 г. – договорът е сключен след проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана на основание Протокол 

от .......................г., утвърден от УС на „Енерго-Про Мрежи” АД за класиране на избраните 

изпълнители по обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи за 

непроизводствени сгради и подстанции”. Предметът на договора се изпълнява за обекти на 

територията на РОЦ Варна и РОЦ Шумен и Търговище. Приблизителната обща стойност на 

работите по Договора е 100,000 лв. без ДДС. Срокът за приемане на поръчката е 5 

календарни дни, а срокът за изпълнение на един обект се посочва в графика за изпълнение. 

Фактурирането се извършва за всеки обект след подписването на протокол за изпълнените 

дейности. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му, или до 

достигане на лимитите по договора – съответно 60,000 лв. без ДДС за обекти на територията 

на РОЦ Варна и 40,000 лв. без ДДС за обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище. 

Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай 

е прекратен с изтичането на срока за изпълнение на конкретните обекти по Договора. 

Продължават да текат гаранционните срокове на извършените строително-ремонтни работи 

по договора.  

 Договор №...../04.10.2013 г. – договорът е сключен след проведена процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. Предмет на договора е 

извършването на Строително-монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и 

подстанции, собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД”, като конкретните обекти за 

изпълнение са разположение на територията на РОЦ Шумен и Търговище. Стойността на 

Договора е 56,000 лв. без ДДС, като единичните цени за извършваните работи са в 

Приложение №1 към Договора. Срокът за приемане на поръчката е 5 работни дни, а срокът 

за изпълнение на един обект се посочва в графика за изпълнение. Фактурирането се 

извършва за всеки обект след двустранното подписване на протокол за изпълнените 

дейности. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му, или до 

достигане на лимита по договора – 56,000 лв. без ДДС. Договорът съдържа различни условия 

за прекратяване на договора, като в настоящия случай е прекратен с изтичането на срока за 

изпълнение на конкретните обекти по Договора. Продължават да текат гаранционните 

срокове на извършените строително-ремонтни работи по договора.  

 Договор №……../09.11.2013 г. – договорът е сключен след проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 5 от ЗОП. Предмет на договора е 

извършването на „Строително-ремонтни работи по АС части и хидроизолация на 

трафопостове и възлови станции за нуждите на „Енерго-Про Мрежи” АД”, като конкретните 

обекти се изпълняват на територията на РОЦ Шумен и Търговище. Стойността на Договора е 

300,000 лв. без ДДС, като единичните цени за извършваните работи са представени в 

Приложение №.. към Договора. Срокът за приемане на поръчката е 2 работни дни, а срокът 

за изпълнение на един обект е до 3 работни дни. Фактурирането се извършва за всеки обект 

след двустранното подписване на протокол за изпълнените дейности. Срокът на договора е 

12 месеца, считано от датата на подписването му, с опция за удължаването му с до 12 месеца. 

Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай 

е прекратен с изтичането на срока за изпълнение на конкретните обекти по Договора. 

Продължават да текат гаранционните срокове на извършените строително-ремонтни работи 

по договора.  

 

Договори с .... „............................................” 

Бяха прегледани 8 рамкови договора с този доставчик, като те могат да бъдат 

групирани в две основни групи в зависимост от предмета на поръчките: 

 Договори за почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ 20kV; 
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 Договори за извършване на възстановяване на антикорозионното покритие на 

СРС и метални платформи от ВЕЛ 20kV; боядисване на ел. табла и метални части по ТП; 

направа на надписи върху електрически съоръжения СрН и НН. 

Договори за почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ 20kV, сключени 

в резултат на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за 

„Извършване на почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни 

електропроводи) 20kV и ВЕЛ НН”. 

Рамков договор №.........../08.10.2008 г. – договорът е сключен на основание Решение 

№.............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедурата. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно 

чл. 93а и следващите от ЗОП и се отнася за обекти на територията на РЦ Варна и РЦ Добрич. 

Приблизителната обща стойност на договора е 90,000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 12 

месеца, считано от датата на двустранното му подписване, с опция за удължаване до 6 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай той е прекратил своето действие поради изтичане на срока на договора.  

Рамков договор №............/19.04.2010 г. – договорът е сключен на основание Решение 

№.............................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедурата. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно 

чл. 93а и следващите от ЗОП. Приблизителната обща стойност на договора е 23,000 лв. без 

ДДС. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му подписване с 

опция за удължаване до 12 месеца. С Анекс № .. от 01.05.2011 г. страните се споразумяват да 

удължат срока на договора с 12 месеца до 19.04.2012 г., както и за промяна на цените в 

Приложение №.. с оглед постигането на по-благоприятни условия за Възложителя. 

Договорът съдържа различни условия и основания за прекратяване на договора, като в 

настоящия случай той е прекратил своето действие поради изтичане на срока на договора.  

Рамков договор №................../19.04.2010 г. – договорът е сключен на основание 

Решение №……../……… г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедурата за „Извършване на почистване и направа на 

просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) 20kV и ВЕЛ НН на територията на 

РОЦ Добрич и РОЦ Силистра за нуждите на „Е.ОН България Мрежи”АД”. Договорът е 

сключен като рамково споразумение съгласно чл. 93а и следващите от ЗОП. 

Приблизителната обща стойност на договора е 80,000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 12 

месеца, считано от датата на двустранното му подписване с опция за удължаване до 12 

месеца. С Анекс №..от 01.05.2011 г. страните се споразумяват да удължат срока на договора с 

12 месеца до 19.04.2012 г., както и за промяна на цените в Приложение №1 с оглед 

постигането на по-благоприятни условия за Възложителя. Договорът съдържа различни 

условия и основания за прекратяване на договора, като в настоящия случай той е прекратил 

своето действие поради изтичане на срока на договора.  

Рамков договор №.................20.07.2012 г. – договорът е сключен в изпълнение на 

Решение №.......................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор 

на изпълнител в процедурата. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно чл. 

93а и следващите от ЗОП и се отнася за обекти на територията на РОЦ Варна. 

Приблизителната обща стойност на договора е 40,000 лв. без ДДС. Заплащането на 

изпълнените работи се извършва по банков път след представяне на фактура и протокол за 

изпълнените видове работи в срок от 30 дни от датата на фактурата. Срокът на договора е 12 

месеца, считано от датата на двустранното му подписване, с опция за удължаване до 24 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай той е прекратил своето действие поради изтичане на срока на договора.  

Рамков договор №......./20.09.2012 г. – договорът е сключен в изпълнение на Решение 

№..........................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за 

„Извършване на почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни 

електропроводи) 20kV и ВЕЛ НН за обекти на територията на РОЦ Добрич и РОЦ 
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Силистра”. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно чл. 93а и следващите 

от ЗОП. Приблизителната обща стойност на договора е 70,000 лв. без ДДС. Заплащането на 

изпълнените работи се извършва по банков път след представяне на фактура и протокол за 

изпълнените видове работи в срок от 30 дни от датата на фактурата. Срокът на договора е 12 

месеца, считано от датата на двустранното му подписване, с опция за удължаване до 24 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай той е прекратил своето действие поради изтичане на срока на договора.  

Договори за извършване на възстановяване на антикорозионното покритие на 

СРС и метални платформи от ВЕЛ 20kV; боядисване на ел. табла и метални части по 

ТП; направа надписи върху електрически съоръжения СрН и НН, сключени в резултат 

на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за „Извършване 

на възстановяване на антикорозионното покритие на СРС и метални платформи на ВЕЛ 20 

kV; боядисване на ел. табла и метални части по ТП; направа на надписи върху електрически 

съоръжения СрН и НН”.  

Рамков договор №..............08.10.2008 г. - договорът е сключен на основание Решение 

№.........................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно чл. 93а и се отнася за 

обекти на територията на РЦ Варна, РЦ Добрич, РЦ Шумен и РЦ Търговище. 

Приблизителната обща стойност на договора е 100,000 лв. без ДДС. Заплащането на 

изпълнените работи се извършва по банков път след представяне на фактура и протокол за 

изпълнените видове работи в срок от 30 дни от датата на фактурата. Срокът на договора е 12 

месеца, считано от датата на двустранното му подписване, с опция за удължаване до 6 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай срокът за изпълнение на дейностите по договора е изтекъл, но продължават да текат 

гаранционните срокове на извършените работи. Не ни бяха предоставени документи 

(поръчки, фактури, приемо-предавателни протоколи) във връзка с изпълнението на договора.  

Рамков договор №..............22.06.2010 г. - договорът е сключен на основание Решение 

№........................ г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедурата. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно 

чл. 93а и следващите от ЗОП и се отнася за обекти на територията на РОЦ (Регионален 

обслужващ център) Варна. Приблизителната обща стойност на договора е 141,000 лв. без 

ДДС. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му подписване, с 

опция за удължаване до 12 месеца. Срокът на действие на Рамковия договор, заедно с 

всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от 4 години. Договорът съдържа 

различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за 

изпълнение на дейностите по договора е изтекъл, но продължават да текат гаранционните 

срокове за извършените работи.  

Рамков договор №..............29.06.2010 г. - договорът е сключен на основание Решение 

№........................... г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за обявяване на 

спечелил участник в процедурата. Договорът е сключен като рамково споразумение съгласно 

чл. 93а и следващите от ЗОП и се отнася за обекти на територията на РОЦ (Регионален 

обслужващ център) Шумен и Търговище. Приблизителната обща стойност на договора е 

71,000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на двустранното му 

подписване с опция за удължаване до 12 месеца. Срокът на действие на Рамковия договор, 

заедно с всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от 4 години. Договорът 

съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за 

изпълнение на дейностите по договора е изтекъл, но продължават да текат гаранционните 

срокове на извършените работи.   

 

Договори с „...................” ..................  

Бяха прегледани 5 договора за СМР с „.......................” ................., като условията по 

договорите са представени, както следва: 
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 Договор №........................07.12.2009 г. – предмет на договора е „Инженеринг и 

изграждане на контролно измерване в подстанция …………..”. От представените 

документи не става ясно дали изпълнителят по договора е избран с обществена поръчка 

съгласно ЗОП. Приблизителната обща стойност на Договора е 24,511 лв. без ДДС, като 

стойността не включва стойността на електромери и модеми, които се доставят от 

Възложителя. Приложение №1 към Договора съдържа единични цени по видове работи във 

връзка с изпълнението на договора. Срокът на действие на Договора е 30 дни след възлагане 

с осигурен достъп и изключване, но не по-късно от 31.12.2009 г. Срокът за изработване и 

съгласуване на проект в „........” ........е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на 

договора. Действието на договора е прекратено с изтичането на срока на договора.  

 Рамков договор №............../15-06-2010 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93в от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№....................... г. на УС на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в процедура 

на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на 

контролно измерване на количеството електрическа енергия в точките на обмен в 

подстанции на „........” ............ на територията на „Е.ОН България Мрежи”АД”. Прогнозната 

стойност на договора е 400,000 лв. без ДДС, като изпълнението на предмета на договора се 

извършва по единични договорени цени, съгласно Приложение № . към Договора. Срокът на 

действие на Договора е 12 месеца от датата на подписването му, с опция за удължаване до 6 

месеца по взаимно съгласие на страните и подписване на допълнително споразумение към 

Рамковия договор. Срокът за изпълнение на всяка конкретна поръчка е, както следва: 7 

календарни дни за проектиране и съгласуване на проекти с „........” ...........; 6 календарни дни 

за изпълнение след възлагане на поръчката, считано от датата на документа за допускане до 

работа. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай действието му е прекратено с изтичането на срока на договора.  

 Рамков договор №..............24.10.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№.....................................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Проектиране на обекти от 

електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД”. Предмет на договора е 

извършването на проектиране на обекти от Ремонтната и инвестиционната програми на 

„Е.ОН България Мрежи” АД на територията на РОЦ Варна. Цените по приложение №... - 

единични цени по видове работи, са фиксирани за срока на изпълнение на договора и не 

подлежат на актуализация. Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на 

възложените работи възлиза на 77,000 лв.без ДДС. Срокът на действие на рамковия договор 

е 12 месеца, считано от датата на подписването му, с опция за удължаването му до 12 месеца. 

Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай 

е прекратен с изпълнението на всички поръчки по Договора.  

 Рамков договор №.................13.07.2010 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93в от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№...................................г. на УС на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка и монтаж на телеуправляемо оборудване за секциониране на въздушни 

електропроводни линии средно напрежение”. Прогнозната стойност на договора е 500,000 

лв. без ДДС, като изпълнението на предмета на договора се извършва по единични 

договорени цени съгласно Приложение № ... към Договора. Срокът на действие на Договора 

е 12 месеца от датата на подписването му, с опция за удължаване до 12 месеца по взаимно 

съгласие на страните и подписване на допълнително споразумение към Рамковия договор. 

Срокът за изпълнение на всяка конкретна поръчка е, както следва: 5 календарни дни за 

изготвяне на проектно-сметна документация, след възложена поръчка за доставка и направен 

оглед на ВЕЛ 20kV; 4 седмици – срок за доставка на оборудването; 2 работни дни – срок за 
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изпълнение на СМР на всяко едно съоръжение, прилежащо към съответния ВЕЛ 20KV; 15 

календарни дни за цялостно изпълнение на зададен ВЕЛ 20kV след възлагане на поръчка, 

считано от датата на възложена поръчка.  

Към договора са представени две допълнителни споразумения, с които се изменят или 

допълват условията на договора: Допълнително споразумение от 13.07.2011 г. – с него 

страните се споразумяват да удължат срока на договора с 12 месеца, считано от 14.07.2011 г. 

до 13.07.2012 г. и Допълнително споразумение от 24.10.2011 г. – с него се променят част от 

цените по Приложение №2 към Договора. Договорът съдържа различни условия за 

прекратяване на договора, като в настоящия случай срокът за изпълнение е изтекъл, но 

продължават да текат гаранционните срокове по договора.  

 Договор № ....................08.07.2013 г. - договорът е сключен на основание т. VІІ 

– етап ІІІ от документацията по процедура за създаване на Система за предварителен подбор 

на изпълнители, създадена с Решение .. от ..........................г. и публикувано обявление в 

електронната страница на АОП от 04.02.2013 г. Предмет на договора е извършването на 

текущи аварийно-възстановителни работи по кабелни и въздушни линии и трафопостове и се 

изпълнява на територията на РОЦ Варна. Договорът е сключен като тестова поръчка 

съгласно изискванията на Енерго-Про, отразени в документацията към процедура за 

създаване на система за предварителен подбор с предмет „Строително-монтажни работи по 

изграждане и ремонт на кабелни линии, въздушни линии и трафопостове за нуждите на 

„Енерго-Про Мрежи” АД”. Приблизителната обща стойност на договора е до 18,000 лв. без 

ДДС. Срокът на действие на договора е 90 календарни дни, считано от датата на 

подписването му, или достигане на приблизителната обща стойност по договора.  
 

Договори с „........................” ................... 

Бяха прегледани 4 договора с този доставчик, като договорите са свързани със 

строително-монтажни работи по Ремонтната и инвестиционната програми и монтаж на 

кабели и елегазов прекъсвач, както следва: 

 Рамков договор №.................30.05.2009 г. – договорът е сключен на основание 

Решение ........................................ г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за 

обявяване на спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР от Инвестиционната и ремонтната 

програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” АД. Предметът 

на договора се изпълнява на територията на РОЦ Варна.   

Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените работи до 

края на 2009 г. възлиза на 200,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните обекти, възлагани 

по договора не трябва да надхвърля 100,000 лв. без ДДС. Стойността включва и материалите 

и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на рамковия договор е една 

година от датата на подписването му с опция за удължаване до края на 2010 г.  Към Договора 

са предоставени 6 бр. Анекси, с които се изменят или допълват условията на договора:  

Част от анексите са за добавяне и замяна на обекти по договора. С Анекс от 

15.03.2010 г. страните се съгласяват да удължат срока на действие на договора до 31.12.2010 

г. и променят лимита във връзка с отделните обекти, възлагани по договора – от 100,000 лв. 

без ДДС на 200,000 лв. без ДДС. С Анекс от 15.04.2010 г. страните се споразумяват за 

изпълнение на обекти от Ремонтната и инвестиционната програми на „Е.ОН България 

Мрежи” АД за първото 6-месечие на 2010 г. Приблизителната обща стойност на възложените 

за изпълнение работи по този анекс е 105,000 лв. без ДДС. 

Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай срокът за изпълнение на дейностите по договора и изтекъл, но продължават да текат 

гаранционните срокове на извършените СМР по договора.   

 Рамков договор №.................21.04.2011 г. – договорът е сключен като рамково 

споразумение на основание чл. 93а – чл. 93 г от ЗОП и в изпълнение на Решение 

№................................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

чрез Система за предварителен подбор с предмет „Изпълнение на СМР от инвестиционната и 
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ремонтната програми и присъединяване на нови потребители за „Е.ОН България Мрежи” 

АД”. Предметът на договора се изпълнява на територията на РОЦ Варна; РОЦ Добрич и 

Силистра. Приблизителната обща стойност на договора за изпълнение на възложените 

работи през текущата година възлиза на 1,918,000 лв. без ДДС. Стойността на отделните 

обекти, възлагани по договора, не трябва да надхвърля 200,000 лв. без ДДС. Стойността 

включва и материалите и оборудването, доставени от Възложителя. Срокът на действие на 

рамковия договор е 12 месеца, считано от датата на подписването му с опция за 

еднократното му удължаване до 12 месеца.  

Към Договора са предоставени 3 бр. Допълнителни споразумения (Анекси), с които се 

изменят или допълват условията на договора: Анекс №.. от 08.12.2011 г. – с него страните 

допълват списъка с обектите за изпълнение по Договора, съгласно Приложение №... към 

Анекса. Анекс №.. от 21.04.2012 г. – с него страните се споразумяват да удължат срока за 

изпълнение на договора с 12 месеца или до сключването на нови Рамкови договори за СМР, 

считано от 21.04.2012 г., както и да включат допълнителни обекти за изпълнение по 

договора. Съгласно Анекса приблизителната обща стойност на обектите за изпълнение за 

2012 г. е 1,706,00 лв. без ДДС.  Анекс №.. от 15.04.2013 г. – с него страните се споразумяват 

за изпълнението на допълнителни обекти, подробно описани в Приложение №.. към Анекса.   

Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай договорът е прекратен с изтичане на срока за изпълнение на конкретните проекти, 

възложени по договора.  

 Договор №......../04.10.2010 г. – договорът е сключен в изпълнение на Решение 

№.....................................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на 

изпълнител в процедура на договаряне с поканените и одобрени в Система за предварителен 

подбор участници, притежаващи първа група в централния професионален регистър на 

строителя за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР – Монтаж на 

кабел високо напрежение с изолация от омрежен полиетилен – извод Брилянт, гр. Варна, за 

нуждите на „Е.ОН България Мрежи” АД”. Предметът на договора включва източване на 

маслото от стария маслен кабел, изваждане на кабела от колектора и нарязването му на 

парчета с дължина 6 метра. Стойността на договора за изпълнение на възложените СМР 

възлиза на 335,480.69 лв. без ДДС. Срокът на действие на Договора е до 40 календарни дни, 

считано от датата на получаване на разрешение за строеж, с опция за удължаване до 6 

месеца. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в настоящия 

случай той е прекратен с изтичането на срока на договора, но продължават да текат 

гаранционните срокове на извършените работи по договора.  

 Договор №........./25.10.2013 г. – договорът е сключен във връзка с декларирано 

съгласие от страна на .................. да поеме монтажа и гаранционното обслужване на елегазов 

прекъсвач, след като доставчикът на прекъсвача – „.......................” – клон България отказва да 

въведе съоръжението в експлоатация с мотив, че изпълнителят на СМР (...............) е допуснал 

грешки. Предмет на договора е извършването на монтаж на елегазов прекъсвач тип 110kVGL 

311F1/4031Р в П/С ……….. Приблизителната обща стойност на работите по Договора е 

11,200 лв. без ДДС. Стойността не включва стойността на материалите и оборудването, 

доставени от Възложителя. Срокът за изпълнение на СМР е 60 дни от датата на подписване 

на договора. Договорът съдържа различни условия за прекратяване на договора, като в 

настоящия случай срокът за изпълнение на дейностите по договора и изтекъл, но 

продължават да текат гаранционните срокове на извършените работи по договора.  

Договори със „..............” ........... - Беше прегледан 1 договор с този доставчик, свързан 

с Реконструкцията на уредба 20kV на подстанция …., част от мрежата на Дружеството. 

Условията по договора са, както следва: 

 Договор №..........27.09.2011 г. - договорът е сключен в изпълнение на Решение 

№...........................................г. на УС на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор на изпълнител в 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Реконструкция на закрита разпределителна уредба 20kV на подстанция ……., гр. …..”. 

Общата стойност на договора е 2,309,674.44 лв. без ДДС. Фактурирането се извършва след 
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двустранно подписване на приемо-предавателен протокол и съответните актове за 

извършени СМР. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, а 

срокът за изпълнение на всички дейности по договора е 30.08.2012 г., с два междинни срока 

за изготвяне и предаване на проекта и за доствака и за въвеждане в експлоатация.  

С Допълнително споразумение №.. от 13.12.2011 г. страните се споразумяват за 

промяна на общата стойност на договора от 2,309,674.44 лв. без ДДС на 2,314,049.44 лв. без 

ДДС, вследствие на договорено оскъпяване във връзка с доставката на кабели N2xS (F) 2Y 

1x240 mm
2
 – 500 м. и N2xS (F) 2Y 1x300 mm

2 
 - 1,200 м. Договорът съдържа различни 

условия за прекратяване на договора, като в настоящия случай договорът е прекратен с 

изтичане на срока на договора, като продължават да текат гаранционните срокове по 

договора.  
 

Договор №........../27.06.2012 г. с ..................... ......... 

Договорът е сключен в изпълнение на Решение №............................ г. на Управителния 

съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи” АД) 

за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Рехабилитация на мобилни кабелни лаборатории за нуждите на „Е.ОН 

България Мрежи” АД”. Договорът е сключен като рамково споразумение на основание  

чл. 93а и следващите във връзка с чл. 41 – чл. 45 от ЗОП, макар че предметът на поръчката е 

определен конкретно – рехабилитация на три лабораторни автомобили. Предмет на договора 

е рехабилитация на мобилни кабелни лаборатории, включваща модернизация на три 

лабораторни стенда за кабелни повреди марка Роботрон 82050, тип М4603.11 и 

прехвърлянето им от автомобили Робур на автомобили Пежо Боксер. Общата стойност на 

договора за изпълнение на възложените работи 262,800 лв. без ДДС. В цената е включена и 

стойността на всички принадлежности, материали и консумативи за извършване на монтаж, 

модернизация, техническа профилактика и ремонт на кабелно-измервателната апаратура, 

пререгистрация на автомобилите и транспортни разходи до мястото на приемане и 

предаване. Работата по договора е приета с приемо-предавателни протоколи от 06.08.2012 г. 

Изпълнителят е задължен да извършва профилактика на всеки 6 месеца за 36 месечния 

гаранционен срок на оборудването за своя сметка. Договорът съдържа различни условия за 

прекратяване на договора, като в настоящия случай той е прекратил своето действие поради 

изпълнение на предмета на договора. Гаранционният срок по договора продължава да тече. 
 

Договори с „...........................................” .......... 

Бяха прегледани два рамкови договора с този доставчик, както следва: 

 Рамков договор №.................02.12.2010 г. – договорът е сключен в изпълнение 

на Решение №.............................. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД (с 

настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи” АД) за избор на изпълнител в процедура на 

договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, текущ, 

основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни 

части, материали, консумативи и смазочни материали на леките и товарни служебни 

автомобили, собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД, позиционирани в Регионален 

Обслужващ Център Варна”. Договорът е сключен като рамково споразумение на основание 

чл. 93а-чл. 93в във връзка с чл. 41-чл. 45 от ЗОП и съгласно Общите условия за договори за 

доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на Е.ОН България (понастоящем 

Енерго-Про). Приблизителната стойност на договора е 80,000 лв. без ДДС, приета на база 

разходите на Възложителя за услугите предмет на договора и автомобилите, включени в 

Приложение №... за период от 12 месеца, предхождащ сключването на договора. Стойността 

на конкретните услуги се формира по два начина: като сбор от необходимите нормочасове, 

определени по документи от производителя на автомобила, определящи технологичното 

време за дадена операция, умножени по съответната часова ставка плюс стойността на 

вложените материали и резервни части съгласно действащата ценова листа на Изпълнителя, 

намалени с договорената отстъпка; като сбор от необходимите нормочасове, определени по 

Наредба №24, умножени по съответната часова ставка плюс стойността на вложените 
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материали и резервни части съгласно действащата ценова листа на Изпълнителя, намалени с 

договорената отстъпка.  

При промяна в действащата ценова листа за материали и резервни части на 

Изпълнителя, той писмено информира Възложителя в момента на настъпването на 

промяната, като излага причините, които я налагат. Възложителят в 7-дневен срок в писмен 

вид заявява дали приема или отхвърля предложението за промяна на цените. Цените за труд 

са фиксирани за срока на договора, като при удължаване на неговия срок, Изпълнителят има 

право да иска предоговарянето им при условие, че инфлационният коефициент по 

ЕВРОСТАТ за 12 месечния период от момента на сключване на договора е по-голям от ......... 

Гаранционният срок за извършените услуги и използваните резервни части е 12 месеца. 

Срокът на договора е 12 месеца от датата на подписването му, като има опция за 

продължаването му за същия период, ако нито една от страните не е изпратила на другата 

писмено предизвестие за прекратяването му в срок от 1 месец преди изтичането му. Срокът 

на договора е продължен с още 12 месеца с Анекс №... от 08.11.2011 г. Договорът съдържа 

различни условия и основания за прекратяване на договора, като в настоящия случай той е 

прекратил своето действие поради изпълнение на предмета на договора. 

 Рамков договор № .............20.09.2012 г. - договорът е сключен от „Енерго-Про 

Мрежи” АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи” АД) в изпълнение на 

Решение №...........................г. на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД за избор 

на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително 

доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали на 

леките и товарни служебни автомобили, собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД, 

позиционирани в град Варна”. Договорът е сключен като рамково споразумение на 

основание чл. 93а-чл. 93в във връзка с чл. 41-чл. 45 от ЗОП и съгласно Общите условия за 

договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на „Е.ОН България 

Мрежи” АД (понастоящем „Енерго-Про Мрежи” АД). Приблизителната стойност на 

договора е 90,063 лв. без ДДС, приета на база разходите на Възложителя за услугите, 

предмет на договора, и автомобилите, включени в Приложение № ..., за период от 12 месеца, 

предхождащ сключването на договора. Стойността на конкретните услуги се формира по три 

начина в зависимост от марката на съответните автомобили. При промяна в действащата 

ценова листа за материали и резервни части на Изпълнителя, той писмено информира 

Възложителя в момента на настъпването на промяната, като излага причините, които я 

налагат. Възложителят в 7-дневен срок в писмен вид заявява дали приема или отхвърля 

предложението за промяна на цените. Цените за труд са фиксирани за срока на договора, 

като при удължаване на неговия срок, Изпълнителят има право да иска предоговарянето им 

при условие, че инфлационният коефициент по ЕВРОСТАТ за 12 месечния период от 

момента на сключване на договора е по-голям от ...... Гаранционният срок за извършените 

услуги и използваните резервни части е 24 месеца, като при някои марки автомобили 

резервните части са с по-кратък гаранционен срок. Най-краткия гаранционен срок е 6 месеца. 

Срокът на договора е 12 месеца от датата на подписването му, като има опция за 

продължаването му за същия период, ако нито една от страните не е изпратила на другата 

писмено предизвестие за прекратяването му в срок от 1 месец преди изтичането му. 

Договорът съдържа различни условия за прекратяване, като срокът за изпълнение на 

дейностите по договора е изтекъл, но продължават да текат гаранционните срокове на част 

от извършените услуги и вложените резервни части. 

Рамковите договори са основни при създаването на търговски взаимоотношения на 

одитираното дружество. В този смисъл преобладаващата част от прегледаните договори за 

външни услуги са сключени като рамкови договори по ЗОП. При част от договорите беше 

констатирана непоследователност и липса на номерация в анексите към договора, която 

затруднява проследяването на дейностите и промените по договора. 
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Изводи: Между „Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и „Е.ОН България” ЕАД 

(Изпълнител) са сключени договори - Договор за услуги от 30.01.2008 г., Договор за услуги 

от 04.03.2010 г. и Допълнително споразумение към Договор за услуги от 04.03.2010 г. между 

„Е.ОН България Мрежи” АД (Възложител) и „Енерго Про” ЕАД (Изпълнител), с които 

лицензиантът прехвърлил извършването на дейности, свързани с лицензионната дейност на 

свързаното лице, при прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Решение № № Р-049 от 

29.11.2006  г. на ДКЕВР. От анализа на договорите не се установиха данни за неспазване на 

задълженията на лицензианта.  

С тези свързани лица са сключени и 21 договора за услуги /доставки (някои от които 

с повече позиции), по част от които се установиха данни за това, че свързаното лице – 

изпълнител/доставчик по договорите, не е крайният доставчик на стоките. В тези случаи 

не са представени данни за провеждана процедура по ЗОП, като лицензиантът се е позовал 

на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 6 от закона.   

Установено е наличието на сключени договори с други свързани лица – „Е.ОН 

България Продажби“ АД, „Е.ОН България“ ЕАД и „Енерго-Про България“ ЕАД, които или 

не касаят възлагане извършването на лицензионната дейност на тези лица или са свързани 

със сделки, за осъществяването на които не е необходима предварителната санкция на 

ДКЕВР. В случаите, в които е било необходимо разрешението на Комисията, то е дадено 

след образуване на административно производство по инициатива на лицензианта.   

В резултат на репрезентативен преглед на представените договори с изпълнители 

на услуги или доставчици – трети лица, не се установяват данни за неизпълнение на 

условията за осъществяване на дейността на „Енерго-про Мрежи” АД, предвидени в 

лицензия № Л-138-07/ 13.08.2004 г., доколкото договорите са сключвани чрез прилагане на 

процедури по ЗОП. В тази връзка следва да се отбележи, че контролът по изпълнение на 

ЗОП се осъществява от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.  

 „Е.ОН България Мрежи“ АД/ „Енерго-Про Мрежи“ АД е сключило договори, с 

които е възложило изпълнението на отделни части от лицензионната дейност на 

РЕГИОКОМ ГМБХ. След анализ на тези договори одитният екип счита, че 

разпределителното дружество не е гарантирало „чрез договорите да се осигури 

изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията по лицензията, ЗЕ 

и другите приложими подзаконови и административни актове“ съгласно  т. 2.9.2. (сега 

т.2.2.4.) от Лицензия № Л-138-07/ 13.08.2004 г., тъй като е допуснато съществено 

неизпълнение на следните задължения на лицензианта съгласно чл. 40, ал. 2 от Общите 

условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД, доколкото лицензиантът не може да докаже 

наличието на ежемесечно отчитане за всички ползватели на електрическа енергия или 

отчитането е некоректно.  

Спазено ли е задължението по т. 3.7.1. Лицензиантът, като част от вертикално 

интегрирано предприятие, да гарантира, че неговата дейност е независима по 

правноорганизационна форма и вземане на решения от другите дейности на вертикално 

интегрираното предприятие, като лицата, отговорни за управлението на 

електроенергийната система:  

- не могат да участват в управлението на други дружества, които извършват 

производство, обществена доставка, пренос, разпределение, обществено снабдяване и 

търговия с електрическа енергия;  

- вземат самостоятелни решения при изпълнение на възложените им 

задължения по закон;  

- са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на 

възложените им задължения по закон. 

 Съгласно § 1, т.3а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката,  

„Вертикално интегрирано предприятие” е електроенергийно предприятие или група 

електроенергийни предприятия, за които едно и също лице или лица са оправомощени, пряко 

или непряко, да упражняват контрол и в което предприятието или групата предприятия 
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изпълняват най-малко една от дейностите по пренос или разпределение и най-малко една от 

дейностите по производство или доставка на електроенергия.” 

Следователно по смисъла на Закона за енергетиката, „Енерго-Про Варна“ ЕООД 

е вертикално интергрирано предприятие. Видно от представената Корпоративна 

структура, Лицензиантът, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е 

част от вертикално интегрирано предприятие. 

Съгласно чл. 113а, ал. 2 от ЗЕ, за осигуряване независимостта на оператора на 

електроразпределителната мрежа по ал. 1 лицата, отговорни за управлението, включително 

оперативното управление на електроразпределителните мрежи: не могат да участват в 

управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие, които 

извършват производство, пренос, обществена доставка, снабдяване от краен снабдител и 

търговия с електрическа енергия.  

Предвид определението за вертикално интегрирано предприятие по смисъла на 

Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и факта, че „Енерго Про“ a.s 

Чехия е дружество, което непряко има право да упражнява контрол върху дружествата от 

групата на интергираното предприятие „Енерго-Про Варна“ ЕООД, в което предприятия 

изпълняват функциите по разпределение и най-малко една от функциите по производство 

или доставка на електроенергия, следва да се има предвид разпоредбата и на чл. 26, т. 2, б „а“ 

от тази директива, съгласно която „Лицата, които отговарят за управлението на оператора на 

разпределителна система, не трябва да участват в дружествени структури на интегрираното 

електроенергийно предприятие, отговарящи пряко или непряко за ежедневното управление 

на производството, преноса или доставката на електроенергия.“.  

С цел изпълнение на поставените изисквания и на разпоредбите на чл. 113 а от ЗЕ по 

отношение на „Е.ОН България Мрежи” АД е осигурено юридическо, организационно и 

финансово отделяне от останалите дружества от групата на E.ОН в България. 

Съгласно справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията и електронният 

регистър на Решенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е видно 

следното: 

Гаранция за независима правноорганизационна форма:  

Дейностите, свързани с производство и снабдяване с електрическа енергия и 

оперативното управление на разпределителната мрежа от оператора на разпределителната 

мрежа, са обособени като отделни юридически лица (в светлината на дефиницията за 

вертикално интегрирано предприятие по § 1, т. 3а от ДР на ЗЕ), а именно: 

-   Дейността по оперативното управление на разпределителната мрежа се извършва 

от „Е.ОН България Мрежи” АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, сега „Енерго-Про Мрежи“ АД.  

Дейностите, свързани с доставка на електрическа енергия, се извършват от: 

 -  „Е.ОН България Продажби” АД, в качеството му на краен снабдител и доставчик от 

последна инстанция, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, сега „Енерго-Про Продажби“ АД.  

Дейностите, свързани с производство на електрическа енергия, се извършват от: 

-  „Енерго-Про България” ЕАД, еднолично акционерно дружество, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, но с едноличен собственик "Енерго-

Про"АД, ЧЕХИЯ, Чуждестранно юридическо лице. 

Дейностите, свързани с търговия на електрическа енергия, се извършват от:  

- „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД, в качеството му на търговец, еднолично 

дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията,  

-  „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД, в качеството му на търговец, еднолично акционерно 

дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, но с едноличен 

собственик Енерго-Про а.с.,  Чуждестранно юридическо лице, държава: Чешка Република.  

По правноорганизационната си форма в целия период 2008 г. – 2013 г. лицензиантът е 

бил акционерно дружество с двустепенна система на управление.  
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Към 31.12.2010 г.:  

Членове на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД са били: 

1. Вернер Отто Йозеф Хаберкорн – председател; 

2. Мартин Петров Мирчев – член на УС; 

3. Анатоли Русанов Токмакчиев – член на УС. 

Членове на Надзорния съвет са били:  

1. Мартин Йоханес Краус – Председател; 

2. Гюнтер Паул Шуберт; 

3. Маркус Кауне; 

4. Мариана Иванова Даракчиева; 

5. Красимира Спиридонова Дюлгерска - Стойкова 

Установено е, че двама от членовете на Надзорния съвет на „Е.ОН България Мрежи” 

АД  - Мартин Краус и Гюнтер Шуберт са били членове и на Надзорния съвет на „Е.ОН 

България Продажби” АД и на Управителния съвет на „Е.ОН България” ЕАД.  

Към 31.12.2011 г. съставът на Управителния и на Надзорния съвети се запазва 

същият като през 2010 г. Установено е, че трима от членовете на Надзорния съвет на 

дружеството участват в управителните органи на други дружества, както следва:  

- Гюнтер Паул Шуберт е председател на НС на „Е.ОН България Продажби” АД до 

10.09.2012 г. /от която дата дружеството е „Енерго-Про Продажби” АД/ и Председател на УС 

на „Е.ОН България” ЕАД до 24.07.2012 г. /от която дата дружеството е „Енерго-Про” ЕАД/; 

- Мартин Йоханес Краус е член на НС на „Е.ОН България Продажби” АД до 

10.09.2012 г. и член на УС на „Е.ОН България” ЕАД до 24.07.2012 г.; 

- Маркус Кауне е член на НС на „Е.ОН България Продажби” АД до 10.09.2012 г. и 

член на УС на „Е.ОН България” ЕАД от 02.09.2011 г. до 24.07.2012 г.; 

Към 31.12.2012 г.:  

Членове на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи” АД са: 

1. Петр Тесарж – Член и Председател на Управителния съвет, с когото е сключен 

Договор за управление от 20.07.2012 г. на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за 

срок от 3 години;  

2. Мартин Мирчев – член на УС, с когото е сключен Договор за управление от 

20.07.2012 г. на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за срок от 3 години;  

3. Павел Ваня – член на УС, с когото е сключен Договор за управление от 20.07.2012 

г. на основание чл. 241, ал. 6 от Търговския закон за срок от 3 години.   

Членове на Надзорния съвет са: 

1. Зденек Весели – Председател на Надзорния съвет /заличен на 17.07.2013 г./;  

2. Радослав Митков Славов – Заместник-председател на Надзорния съвет /заличен на 

17.07.2013 г./; 

3. Михаил Димитров Желев;  

4. Боян Михайлов Кършаков;  

5. Красимира Спиридонова Дюлгерска.  

Установено е, че Петр Тесарж като председател и член на Управителния съвет на 

дружеството е член и на Съвета на директорите на „Енерго-Про България” ЕАД от 

30.12.2009 г. и към настоящия момент.  

Установено е също, че Боян Михайлов Кършаков като член на Надзорния съвет на 

лицензианта участва в управителните органи на други дружества, както следва:  

- от 30.12.2009 г. и към настоящия момент - член на СД на „Енерго-Про България” 

ЕАД;  

- от 26.01.2011 г. и до настоящия момент и член на СД на „Енерго-Про България 

Трейдинг” ЕАД /с променено наименование от 15.07.2013 г. - „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД /;  

- от 03.08.2012 г. и до настоящия момент е управител на „Енерго-Про Енергийни 

услуги” ЕООД.  

Към 31.12.2013 г.:  

Членове на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи” АД се запазват същите.  



 67 

Членове на Надзорния съвет са трима: 

1. Зденек Весели – Член и Председател на Надзорния съвет, с когото е сключен 

Договор от 20.08.2012 г. на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон и Протокол на 

Общото събрание от 20.08.2012 г. за срок от 5 години;  

2. Боян Михайлов Кършаков - Член на Надзорния съвет, с когото е сключен Договор 

от 20.08.2012 г. на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон и Протокол на Общото 

събрание от 20.08.2012 г. за срок от 5 години;  

3. Красимира Спиридонова Дюлгерска – Член на Надзорния съвет, с която „Е.ОН 

България Мрежи” АД е сключила Договор от 12.04.2011 г. на основание чл. 242, ал. 6 от 

Търговския закон и Протокол на Общото събрание от 11.04.2011 г. за срок от 5 години.  

Установено е, че Петр Тесарж, като председател и член на Управителния съвет на 

дружеството, е член и на Съвета на директорите на „Енерго-Про България” ЕАД (с 

едноличен собственик "Енерго-Про"АД, ЧЕХИЯ) към 09.06.2008 г. /когато оператор на 

електроразпределителната мрежа е бил „Е.ОН България Мрежи“ АД/ и от 30.12.2009 г. и до 

настоящия момент.  

Установено е също, че Боян Михайлов Кършаков, като член на Надзорния съвет на 

лицензианта, участва и в управителните органи на други дружества, както следва:  

- от 30.12.2009 г. и към настоящия момент - член на СД на „Енерго-Про България” 

ЕАД с едноличен собственик "ЕНЕРГО-ПРО"АД, ЧЕХИЯ;  

- от 26.01.2011 г. и до настоящия момент и член на СД на „Енерго-Про България 

Трейдинг” ЕАД /с променено наименование от 15.07.2013 г. - „Енерго-Про 

Трейдинг” ЕАД/ с едноличен собственик ЕНЕРГО-ПРО а.с., Чехия;  

- от 03.08.2012 г. и до настоящия момент е управител на „Енерго-Про Енергийни 

услуги” ЕООД с едноличен собственик „Енерго-Про Варна” ЕООД.  

 

Гаранция за независимо вземане на решения: 

По отношение на „Енерго-Про България Мрежи“ АД е осигурена възможността за 

вземане на независими решения, което се обуславя от факта, че лицата от Управителния 

съвет и които са отговорни за управлението на Дружеството (оперативното управление), не 

участват в управлението на други дружества на интегрираното предприятие „Енерго-Про 

Варна“ ЕООД, които извършват дейностите по производство, обществено снабдяване и 

търговия с електрическа енергия.  

1. В Управителния съвет на дружеството има лице – Петр Тесарж, член и на Съвета на 

директорите на „Енерго-Про България” ЕАД, регистрирано в РБългария през 2008 г. с 

предмет на дейност „производство на електрическа енергия“, с едноличен собственик 

"Енерго-Про"АД, ЧЕХИЯ, т.е. дружество, което не е част от структурата на 

интегрираното предприятие „Енерго-Про Варна“ ЕООД, но част от групата на „Енерго-

Про“ в България и от интегрираното предприятие на „Енерго-Про“ a.s. Чехия. „Енерго-

Про България“ ЕАД се представлява колективно от Яромир Тесарж, Иржи Крушина, Петр 

Тесарж и Боян Кършаков, както и от всеки един от тях самостоятелно, и се управлява от 

Яромир Тесарж.  

Предвид наличието на възможност на този член и председател на Управителния 

съвет на „Енерго-Про Мрежи“ АД да взема решения и да отговаря пряко или непряко за 

ежедневното управление на енергийното предприятие – производител на електрическа 

енергия, и предвид разпоредбата на чл. 26, т. 2, б. „а“ от Директива 2009/72/ ЕО, след 

придобиването на собствеността върху „Енерго-Про Мрежи“ АД, е налице неизпълнение на 

задължението на лицензианта членовете на управителните му органи да не участват в 

управлението на други дружества, които извършват производство на електрическа 

енергия.  

2. Следва да се отбележи също, че има лице в Надзорния съвет на Дружеството, което 

участва в управлението на „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД с предмет на дейност 

„търговия с електрическа енергия, газ и други енергоносители, проектиране, строителство 

и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, търговия с емисии и газове,  и 
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други“ с едноличен собственик „Енерго-Про Варна” ЕООД, както и в други дружества от 

групата на „Енерго-Про“ в България, със собственик "Енерго-Про" a.s., ЧЕХИЯ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 242 от Търговския закон обаче, Надзорният съвет не 

може да участва в управлението на дружеството, а представлява дружеството само в 

отношенията с Управителния съвет. 

Посочената информация се потвърждава при справка в Търговския регистър, където 

задължително се вписват лицата - управляващи и представляващи едно търговско дружество, 

както и в годишния финансов отчет на лицензианта „Енерго-Про Мрежи“ АД.   

Операторът на електроразпределителната мрежа е изпълнил задължението си по  

чл. 113а, ал. 3 от Закона за енергетиката, като е изготвял програми, съдържащи мерки за 

изпълнение на целта за гарантиране независимостта на оператора от другите дейности, 

несвързани с разпределение на електрическа енергия, а именно:  

1. Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение с 

дата 14.07.2008 г., която съдържа текст, че е в сила и валидна от 01.05.2007 г. и е одобрена с 

Протоколно решение по т. 8 от 18.04.2007 г. на Управителния съвет на „Е.ОН България 

Мрежи” АД, която най-общо съдържа правила относно: изпълнение на програмата – достъп 

до разпределителната мрежа и изпълнение на услугите, прозрачност и недискриминационен 

начин на предоставяне на информация на всички привилегировани потребители, 

независимост на ръководството, договори за предоставяне на услуги; контрол за спазване на 

програмата за съответствие – служител по съответствието и изготвяне на доклад относно 

изпълнението на Програмата за съответствие. Като приложения са посочени и: Списък на 

общодостъпната (публична) информация, списък на информацията, отнасяща се до отделни 

участници на свободния пазар на електрическа енергия, Списък на търговски чувствителната 

информация, Инструкция на служителя за сигурно и правилно използване на ИТ системи, 

„ИТ сигурност”, „ИТ Права за достъп”, „Права и задължения на служителя по 

съответствието за осигуряване спазването на Програмата. Програмата за съответствие е 

задължителна за компанията, при нейните търговски взаимоотношения и вътрешни правила, 

за всички служители и за Управителния съвет.  

Като служител по съответствие, отговорен за прилагането на програмата и  

съответствието с взетите мерки и изготвянето на доклада по чл.113а, ал. 4 от ЗЕ на основание 

Решение на УС № 7/18.04.2007 г. е определен г-н Анатоли Симеонов – член на УС на 

„Е.ОН България Мрежи” АД. С Решение на УС от 26.08.2009 г. за отговорник по 

съответствието е определен г-н Николай Николов – директор „Управление при кризи”.   

 2. Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение с 

дата 01.05.2010 г., която съдържа текст, че е в сила и валидна от 01.05.2007 г. и е одобрена с 

Протоколно решение по т. 8 от 18.04.2007 г. на Управителния съвет на „Е.ОН България 

Мрежи” АД.   

 Програмите имат за цел да осигуряват недискриминационно поведение, равен достъп 

и конфиденциалност на информацията, чрез набор от мерки, насочени в следните области:  

Извършване на дейността на дружеството по начин, който да не ограничава, препятства или 

нарушава конкуренцията; Липса на дискриминация между ползвателите на мрежата; 

равноправен достъп до управляваната разпределителна мрежа и достъп до предоставяните 

услуги от страна на дружеството; прозрачни и недискриминационни методи на предоставяне 

на информация на всички привилегировани потребители и независимост на ръководството. 

 С Решение № Р-088 от 24.07.2008 г. Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране е одобрила на „Е.ОН България Мрежи” АД Програма с мерките за гарантиране 

независимостта на дейността му от другите дейности на вертикално интегрираното 

предприятие, при гарантиране спазването на изискванията на чл. 114 от Закона за 

енергетиката.  

 3.  С писмо с вх. № Е-13-45-111/19.09.2013 г. „Енерго-Про Мрежи” АД е 

депозирало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране актуализирана 

Програма с мерки, гарантиращи независимостта на лицензианта от другите дейности 

във вертикално интегрираното предприятие (Програма за съответствие), представляваща 
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Приложение № ....към лицензията. В Програмата са направени редакции с цел привеждането 

й в съответствие с измененията в нормативната уредба и прецизиране на съдържанието й.  

Програмата е одобрена с Решение на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи” АД 

на заседание от 08.07.2013 г., като е избран и нов отговорник по съответствието – г-н Боян 

Божков на длъжност Директор „Управление и координация на мрежата”.   

По отношение изпълнението на изискванията на чл. 113а, ал. 4 от ЗЕ може да се 

вземе предвид, че решението за определяне на служител по съответствието се взема от 

Управителния съвет на дружеството. Служителите по съответствието са служители на 

дружеството, което осигурява тяхната организационна принадлежност към структурата на 

оператора на електроразпределителна мрежа от една страна, а от друга страна заемането на 

високо управленско ниво гарантира нужните компетенции, авторитет и йерархична 

независимост. За изпълнение на задълженията си служителят има право на достъп до 

персонал, системи и документация, като дружеството следва да работи в синхрон със 

служителя по съответствието съгласно т.1.5. от Програмата за независимост.  

С оглед контрола по изпълнение на Програмата за независимост на оператора на 

мрежата във връзка с Докладите по Програмата за съответствие на основание чл.113а, ал. 5 

от ЗЕ следва да се отбележи, че през годините дружеството е предприемало следните мерки:  

 Организационни мерки – действащо функционално отделяне (functional 

unbundling) и разработени правила за достъп до IT системата, както и достъп чрез лични 

идентификационни карти. Друга мярка е действащото физическо разделяне – отделяне на 

работните места на служителите на дружеството - лицензиант в отделна сграда от другите 

дружества в рамките на ВИП;  

 Технически мерки – действащо информационно разделяне (informational 

unbundling), внедрена е защита на IT системата чрез прилагане на система за правила за 

достъп, индивидуални пароли за служителите, въведена е и се ползва като постоянно се 

подобрява система за сигурност на софтуерната информация /Китайски стени/, която 

гарантира, че служителите на съответните дружества имат право на достъп само до 

информацията, която е пряко свързана с изпълнението на трудовите им задължения. Всеки 

персонален компютър и служители са предпазени чрез персонален код и парола за достъп. 

Всеки сървър за обмен и/ или складиране на данни и търговски чувствителната информация 

са защитени с кодове за достъп и правила за ограничаване на достъпа.  

 Административни и документални мерки – промяна на вътрешните правила в 

дружеството, включване във всички сключвани от дружеството договори за трудовоправни 

или граждански правоотношения и за предоставяне на услуги на клаузи за 

конфиденциалност, валидни и след прекратяване на тези договорни отношения.  

 Обучение и одит – Проведено е обучение на служителите и на всички 

регионални центрове, като в РОЦ е осигурено онлайн базирано софтуерно приложение. 

Продължава да е на разположение разработен и внедрен софтуерен продукт за самообучение 

в реално време, който е поставен на интернет страницата за ползване на служителите. На 

същата страница е разположено и пособие за самообучение и проверка познаването на 

изискванията на Програмата за съответствие. Служителите са запознати с Програмата за 

съответствие, чрез нарочна заповед на Управителния съвет и чрез поставянето й на интранет 

страницата.  

 Извършено е брандиране, като не само картите на персонала, но и служебните 

автомобили на аварийните екипи са обозначени с лого на компанията.  

 Преместването на лице на работа в системата на консорциума Е.ОН/ЕНЕРГО-

ПРО се докладва на служителя по съответствие, който може да даде задължителни указания 

относно начина на осъществяване на преместването.  

Изведени са дефиниции на общо достъпна /публична/ информация, поверителна 

/конфиденциална/ информация и поверителна, търговски чувствителна /конфиденциална/ 

информация. По отношение на поверителната информация е въведена възможността същата 

да бъде предоставяна на лица по имейл, защитена чрез универсален електронен подпис.  
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Информацията бива разделена в три основни категории: търговски 

чувствителна (конфиденциална), вътрешно фирмена и общодостъпна (публична). 

Всяка от тези категории информация освен публичната, следва да се разбира и като 

търговска тайна и да се третира съгласно чл. 114 от ЗЕ съгласно Програмата за 

независимост от 2013 г. (неодобрена).  

Публичната информация обхваща данни за дружеството; за 

електроразпределителната мрежа и обслужваната територия; полезна информация за 

ползвателите на мрежата (цени, общи условия, т.н.); друга информация, която е 

общодостъпна по силата на нормативен акт и за която няма ограничения относно нейното 

ползване и разпространение. За публична ще се смята и такава, когато не представлява 

заплаха за конфиденциалността по смисъла на чл. 114 от ЗЕ, когато лицензиантът я 

препредава поради оперативна техническа необходимост и/или в изпълнение на 

задълженията по гарантиране сигурността и опазване живота и здравето на населението. 

Оповестяването на публичната информация се извършва чрез нейното публикуване на 

интернет сайта на дружеството (www.enerqo-pro-qrid.bg) и/или в средства за масово 

осведомяване. 

Търговски чувствителната (конфиденциална) информация представлява 

търговска тайна, разгласяването на която може да засегне търговските интереси на 

дружеството и/или лицата, за които се отнася. Тя съдържа данни, първични и обработени, 

които лицензиантът създава или които се предоставят от ползвателите на мрежата / 

търговски участници чрез обикновена или електронна поща, както и чрез други, одобрени от 

дружеството средства за комуникация, включително защитен достъп до интернет портал. 

Тази информация се предоставя само на лицата, за които се отнася или само на 

упълномощени от тях лица. Предоставянето й на трети лица се извършва при спазване на 

българското законодателство и в частност на нормативната уредба на електроенергийния 

сектор. 

Вътрешнофирмената информация (конфиденциална) е информация относно 

дейността на лицензианта, която може да доведе до търговски предимства или която 

дружеството определя за конфиденциална. 

До вътрешнофирмената информация или част от нея имат достъп: 

-  Членовете на Управителен съвет и Надзорен съвет; 

- Ръководители и служители на лицензианта и Отговорникът по съответствието, 

съгласно техните трудовоправни отношения и длъжностни характеристики; 

- Ръководители и служители на дружеството, предоставящо споделени услуги, 

съгласно Договорите за предоставяне на услуги на лицензианта, техните трудовоправни 

отношения и длъжностни характеристики; 

- Други лица, на които по силата на закон, решение на ДКЕВР, друг компетентен 

орган на държавна власт или договор с дружеството е даден такъв достъп, при спазване на 

условията и изискванията на Програмата. 

Вътрешнофирмената информация се съдържа в информационни системи и в 

защитените архиви, достъпни само за оторизирани лица. Информацията се предава само по 

определен начин, чрез защитени информационни системи или чрез определен интерфейс на 

лицето, което обработва и за което е предназначена информацията. 

Дружеството е длъжно да предотврати разкриването по дискриминационен начин на 

информация относно собствената му дейност, която може да доведе до търговски 

предимства. 

Членовете на Управителния съвет, всички ръководители на дружеството и всички 

служители, на които тази информация е известна, са задължени да я опазват в съответствие с 

подписаните документи за нейната поверителност и разрешават достъп до нея в рамките на 

своята компетентност само на лицето, за което е предназначена или на упълномощено от 

него лице.  

Една от основните мерки за гарантиране на поверителността на информацията е 

конфиденциалността, установена чрез договорно отношение. Всички трудови договори и 
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договори за управление, които са сключени между лицензианта и неговите служители, 

съдържат клауза, касаеща опазването конфиденциалността на информацията, както по време 

на действието на договора, така и за определен период след неговото прекратяване. 

Във връзка със задължителния контрол по спазване на Програмата за съответствие 

„Енерго-Про Мрежи”АД отговорникът по съответствието осъществява наблюдение и 

контрол в координация със служителите, които изпълняват функцията по Регулаторно 

управление в групата на „Енерго-Про Варна” ЕООД. Конкретните права и задължения на 

Отговорника по съответствието са описани в Приложение 4 към Програмата за съответствие.  

Ръководителите и служителите задължително се запознават с Програмата за 

съответствие. Обучения на целия персонал и на членовете на УС се извършват регулярно, 

поне веднъж годишно, както и след промени в Програмата. Обучението е също така част от 

процедурата по назначаване и преназначаване на служители. Запознаването с Програмата за 

съответствие е задължително и при избор на нови членове на Управителния съвет. 

В дружеството е внедрена база данни с основните бизнес процеси, свързани с 

дейността, с които се осигурява стриктно спазване на разпоредбите на Програмата за 

съответствие и независимостта на Управителния съвет по отношение на вземаните решения.  

Към края на 2010 г. е внедрена и системата за управление и на документи и процеси 

Архимед, която обхваща голяма част от съществуващия във ВИП документооборот, но в 

същото време осигурява защита на достъпа до кореспонденцията и документите на 

електроразпределителното дружество чрез дефинирани нива на достъп. 

Изискванията за конфиденциалност са заложени в договорите за управление с 

Петр Тесарж, Мартин Мирчев и Павел Ваня, както и в договорите с членовете на 

Надзорния съвет  Зденек Весели, Боян Михайлов Кършаков и Красимира Спиридонова 

Дюлгерска.  В тях се съдържа клаузи, че: 

- лицето се задължава да опазва служебната тайна, като не разпространява, не 

разкрива, разгласява или съобщава по какъвто и да е начин в каквато и да е форма и в 

каквато и да е степен пряко или косвено поверителна информация за дружеството, освен ако 

тя не е станала публично достояние или е била изискана от компетентни държавни органи; 

- лицето се задължава да не използва пряко или косвено за лични облаги или за облаги 

на трети лица поверителна информация за дружеството; 

- при прекратяване на договора незабавно да предостави на дружеството цялата 

налична у него документация, електронни или други носители, които съдържат поверителна  

информация за дружеството.  

Лицензиантът е аргументирал изпълнението на чл. 113а, ал. 2, т. 2, ал. 7 и ал. 8 с 

представените от дружеството документи, свързани с процеса по вземане на решения по 

отношение на планиране и бюджетиране на обекти от инвестиционната и ремонтните 

програми на дружеството, които подробно регламентират и унифицират дейностите в 

областта на изграждането, експлоатацията и поддръжката на електроразпределителната 

мрежа. Уредените в тях роли и отговорности на мениджмънта и на служителите на 

дружеството и осигурените технически и човешки ресурси осигуряват възможност на 

дружеството да притежава ефективни процеси за вземане на самостоятелни решения. Всички 

вътрешнофирмени документи и бизнес процеси са съобразени с изискванията на Програмата 

за независимост на дружеството, а с това и на принципните положения на правното, 

функционално и информационно разделяне.  

Операторът на електроразпределителната мрежа е предприемал адекватни мерки 

за осигуряване контрола и изпълнението на Програмата за независимост на оператора на 

мрежата.  

В допълнение бе извършена проверка и на Устава на лицензианта и на Правилата за 

работа на Управителния и Надзорния съвети на електроразпределителното дружество.  

Съгласно чл. 241 от Търговския закон (ТЗ) дружеството се управлява и представлява 

от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет. 

Видно от Устава на „Енерго-Про Мрежи” АД, приет с Решение на Общото събрание на 

акционерите (ОСА), проведено на 29.09.2011 г. и изменен с Решение на ОСА, проведени на 
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20.08.2012 г. и 28.06.2013 г. и обявен в Търговския регистър на 17.07.2013 г., в същият не са 

записани конкретни правомощия на Управителният съвет на дружеството по отношение 

основния предмет на дейност на лицензианта.  

Съгласно чл. 242 от ТЗ, Надзорният съвет не може да участва в управлението на 

дружеството, а представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. 

Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание, в което пряко или непряко 

97,04 % от капитала е собственост на „Енерго-Про Варна” ЕООД, част от групата на 

„Енерго-Про” А.с. Чехия.   

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Устава на дружеството, в правомощията на Надзорния съвет 

на дружеството е да приема Правила за работата си и да одобрява Правилата за работа на 

Управителния съвет. Надзорният съвет одобрява предложената му от Управителния съвет 

организационна структура на дружеството и на персонала. Надзорният съвет одобрява 

оперативните планове и годишният бюджет на дружеството за следващата финансова 

година, в частност по отношение на инвестиции, персонал и финансови прогнози.  
Съгласно ал. 6 на чл. 27 от Устава на дружеството, Надзорният съвет е органът, който 

когато законът или собствените му Правила за работа предвиждат, дава предварително 

разрешение за сключване на определени сделки.  

Видно от чл. 27, ал. 7 от Устава на дружеството, Надзорният съвет може по своя 

инициатива да взема решения и по всички други въпроси, които не в изключителната 

компетентност на ОС или са повдигнати пред него от Управителния съвет, включително и 

когато това не се предвижда в Правилата за работа на Надзорния съвет.  

Общото събрание на дружеството е органът, който реално осъществява дивидентната 

политика, тъй като взема решение за разпределяне на дивиденти след приемане на годишния 

финансов отчет.  

На одитния екип бяха представени Правила за работа на Управителния съвет  на 

„Е.ОН България Мрежи” АД с дата 30.01.2007 г. В § 6 от Правилата са изброени случаите, 

при които Управителният съвет следва да получи съгласие от Надзорния съвет, а именно: 

- всички сделки, която се явяват от особено стопанско или принципно значение за 

дружеството или за концерна (съгласно закона и устава, особено чл. 63 от устава);  

- отменяемо съгласие за определени видове действия или сделки -  дава го най-

общо или при условие, че за отделните сделки трябва да бъдат изпълнени посочени от 

НС условия;  

Задължително съгласието на Надзорния съвет се изисква:   

- приемане и възлагане на сфери на дейност на дружеството, доколкото същите не 

се съдържат в стратегическото планиране; 

- придобиване, създаване и закриване на клонове, регионални бюра и други места 

за производствена дейност;  

- Извършване на инвестиции и дезинвенстиции в апортни вноски и нематериални 

активи, доколкото свързаният финансов обем надвиши във всеки отделен случай 250 000 лв.; 

- Получаване на кредити от всякакъв характер; поемане на поръчителства, 

гаранции и подобни обезпечения;   

- Отдаване под наем и аренда на съществуващи предприятия; създаването, 

придобиването и отчуждаването на съучастия; 

-  Обременяването с тежести на терени, вещни права върху недвижими имоти 

и права върху терени, доколкото тяхната стойност надвиши във всеки отделен случай 

сумата от 250 000 лв.; 

- Отпускането на парични заеми, чийто общ размер за всеки отделен 

заемополучател независимо от броя на заемите надвишава 100 000 лв.; 

- Съществени изменения на съществуващи или създаването на нови 

организационни структури; 

- Определянето на годишния план за следващата финансова година и по-специално 

инвестиционното, персоналното и финансовото планиране, както и планирането на 

резултата.  
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На одитния екип бяха представени Правила за работа на Надзорния съвет на 

„Електроразпределение Варна” ЕАД с дата 09.03.2005 г. В същите е включена клауза за 

задължението на членовете на НС да пазят конфиденциалност по поверителни въпроси и 

тайни на дружеството, които са им станали известни при осъществяване на дейността им, 

както и за осигуряване на такава конфиденциалност и от страна на всички привлечени по 

определени въпроси сътрудници и консултанти.  

Правилата за работа на Управителния съвет и Правилата за работа на Надзорния 

съвет не са актуализирани в съответствие с промяната на дружествата през годините, в 

съответствие с промените в Уставите на дружеството или с други клаузи, произтичащи от 

изменения в действащото законодателство.  

В резултат на преглед и анализ на представените от лицензианта документи и 

регламентираните в Устава на „Енерго-Про Мрежи” АД и в Правилата за работа на 

Управителния и на Надзорния съвети права и задължения на УС и НС на дружеството, се 

установи, че могат да се създадат предпоставки за накърняване принципа за независимост, 

уреден в чл. 113а, ал. 1, ал. 2, ал. 7 и ал. 8, т. 1 от ЗЕ, поради съществуващата неяснота 

относно степента на зависимост на Управителния съвет при вземането на решения, 

касаещи текущата дейност, оперативните планове и бюджета на дружеството (в 

частност инвестиции, персонал и финансови прогнози) от решенията на Надзорния съвет, 

чийто членове се избират от общото събрание, т.е. от вертикално интегрираното 

предприятие, като мажоритарен собственик. Считаме, че лицензиантът следва да 

предприеме действия и да предложи приемане на изменения и допълнения на Устава на 

дружеството с оглед прецизиране на правомощията на УС и НС особено по отношение 

вземането на независими решения от страна на управителния съвет и/или да предприеме 

действия за приемането на нови правила за работа на Надзорния и на Управителния 

съвети, с оглед гарантиране на независимостта на управителните органи и лицата, 

отговарящи за оперативното управление на електроразпределителната мрежа.   
 

Видно от Програмата за независимост и от годишните доклади за нейното изпълнение 

е, че по отношение изпълнението на изискванията на чл. 113а, ал. 2, т. 3 от ЗЕ, са ангажирани 

мерки за осигуряване на равнопоставен достъп до електроразпределителната мрежа и до 

услугите, предоставяни от лицензианта, при които са отчетени промените в нормативната 

уредба, в това число влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, 

който въвежда нова уредба на обществените отношения и нови правила по отношение 

присъединяването на производителите от ВИ, както и изключения от общия ред на 

присъединяване в чл. 24 и чл. 25 от закона, предвиждане на графици за присъединяване, 

приложимостта на новия ред по § 18, ал. 6, съобразно който дружеството е уведомило 

производители за общо 21 предварителни договора, които се смятат за прекратени предвид 

предложените срокове за присъединяване. В допълнение, дружеството е отчело по 

отношение на всички свои потребители решенията на ДКЕВР, с които са определени нулеви 

мощности за производители по чл. 23 от ЗЕВИ, като е продължило да разглежда искания на 

производителите попадащи в обхвата на чл. 24 и чл. 25 от закона.   

Принципът на равнопоставеност на ползвателите на електроразпределителната мрежа 

и на достъпа на производителите на ел.енергия от ВИ се гарантира и чрез Общите условия  

за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. 

Дружеството посочва, че всички случаи на ограничавания на производители на ел.енергия от 

ВИ са в резултат на разпореждания от „ЕСО” ЕАД и като такива са задължителни за 

изпълнение от оператора на електроразпределителната мрежа.  Дружеството не е издавало 

разпореждания за ограничаване на производството на електрическа енергия от ВИ, с 

изключение на случаите на планирани прекъсвания, които са твърде малко на брой и не 

попадат в дефиницията на § 1, т. 27 от ДР на ЗЕВИ.  

По отношение изпълнението на чл. 113а, ал. 6, електроразпределителното дружество е 

предприело действия след промяната в наименованието – „Енерго-Про Мрежи” АД, за да се 

отличи в достатъчна степен от другите дружества във вертикално интегрираното 

предприятие чрез: различно фирмено наименование; различна външна комуникация 
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посредством самостоятелна интернет страница с отделен домейн и с изрично посочено на 

него фирмено наименование; самостоятелни съобщения до клиенти, доставчици и пазарни 

участници; прессъобщения и уведомления и самостоятелни фирмени бланки, които съдържат 

фирмата, седалището и ЕИК на дружеството. В допълнение, от интернет страницата на 

дружеството няма директна връзка или други препратки към интернет страниците на 

компании от групата „Енерго-Про”.  

Няма предоставени данни и доказателства за регистрация на търговска марка, 

наличието на каквато презюмира ал. 6 на чл. 113а от ЗЕ, както и за приета от управителните 

органи стратегия за корпоративна идентичност или други специфични начини извън 

горепосочените за осъществяване на комуникационния процес, особено във връзка с 

обслужването на клиенти на дружеството и други.    

 

 Спазено ли е задължението дружеството да предоставя ежегодно на комисията 

годишен отчет за изпълнението на програмата по т. 3.7.2. от лицензията (съгласно 

т.3.7.5 от лицензията).  

По отношение изпълнението на тези задължения от лицензианта, одитният екип 

установи следното:  

1. С писмо с изх. № 1892/26.03.2009 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад за 2008 г. по Програма за съответствие на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е 

постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-2/30.03.2009 г.;  

2. С писмо с изх. № 1310/29.03.2010 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад за 2009 г. по Програма за съответствие на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е 

постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-80/30.03.2010 г.;  

3. С писмо с изх. № 1678/24.03.2011 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад за 2010 г. по Програма за съответствие на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е 

постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-24/25.03.2011 г.;  

4. С писмо с изх. К-EBGG-1392/13.03.2012 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен доклад за 2011 г. по Програма за съответствие за осигуряване на недискри-

минационно поведение. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-19/15.03.2012 г.;  

5. С писмо с изх. К-EPRG-1380/25.03.2013 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен доклад за 2011 г. по Програма за съответствие за осигуряване на недискри-

минационно поведение. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-29/27.03.2013 г. 

Въз основа на представените от лицензианта документи одитният екип приема, че 

е изпълнено задължението дружеството да представя в Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране годишни отчети за изпълнението на Програмата за съответствие 

(Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение) по  

т. 3.7.2. от лицензията.    

 

Изпълнява ли задължението си да експлоатира и поддържа съществуващата 

мрежа, да изгражда нови елементи от мрежата с цел нейното развитие за осигуряване 

непрекъснато и ефективно транспортиране на електрическа енергия до 

потребителите (т. 2.6.2 от лицензията).  

Да се установи дали Лицензиантът експлоатира и поддържа мрежата в 

съответствие с Правилата на мрежата и по начин, осигуряващ непрекъснатост, 

надеждност и ефективност на разпределението на електрическа енергия и намаляване 

на технологичните разходи, като: 

- използва съоръжения, уредби и оборудване с необходимото качество, които 

отговарят на техническите изисквания, правила и норми, включително за безопасност; 

- използва достатъчен брой квалифициран персонал за работа по експлоатация и 

поддръжка на мрежата; 

- спазва техническите правила и норми, определени като задължителни от 

компетентните органи; 
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- осигурява необходимите материални запаси, включително резервни части, 

необходими за функционирането на мрежата; 

- разработва и прилага вътрешни инструкции за експлоатация на мрежата и на 

съоръженията съгласно изискванията на приложимите нормативни актове. 

( т. 3.1.5 от лицензията).  

Да се установи дали дружеството развива мрежата като планира необходимите 

инвестиции в съответствие с принципа на икономическата целесъобразност и при 

икономически обосновани разходи с оглед задоволяване търсенето на електрическа 

енергия на територията на лицензията и осигуряване на транспортирането на 

електрическа енергия до потребителите (съгласно т. 3.1.7 от лицензията).  

 

Одитният екип изиска да бъдат представени информация и копие на документи 

относно прилаганата одобрена от управителния орган на дружеството политика по развитие, 

поддръжка и ремонт на електроразпределителната мрежа, във връзка с процесите по 

планиране и извършване на инвестиции и ремонти.  

В тази връзка е приложена „Стратегия за мрежата”, одобрена от Управителния 

съвет на дружеството на 22.03.2010 г. В стратегията са заложени стратегическите цели на 

дружеството, а именно: ефективност на управлението на компанията и работните процеси, 

развитие на персонала, надеждност и стабилност на електроразпределителната мрежа, 

сигурност и качество на доставяната енергия и услуги, намаляване на загубите на 

електроенергия и опазване на околната среда и безопасност при работа.  

Работният процес по изпълнение на лицензионните задължения на дружеството е 

структуриран в отделни политики и процедури. 

  „Политика за планиране на инвестиции в електроразпределителната мрежа” 
от дата 02.03.2010 г. - цели да създаде критерии и насоки за правилно планиране на 

инвестиции, чрез които да се достигнат стратегическите цели на компанията. Прилага се за 

изработването на краткосрочни и средносрочни инвестиционни програми, дългосрочни 

планове за развитие, планове за ремонти на обектите и съоръженията, част от ЕРМ на 

дружеството. Политиката е задължителен документ, указващ критериите и насоките за 

планиране на инвестиции. Мерките по отношение на мрежата високо напрежение са 

насочени към подмяна на съоръжения с изтекъл полезен технически живот, развитие и 

оптимизация на мрежата и  въвеждане на системи за контрол и управление на мрежата. 

Съдържат се и правила относно инвестициите в съоръжения средно напрежение, насочени 

към намаляване на загубите на електроенергия по мрежата, подобряване на доставяната 

ел.енергия и подобряване сигурността и надеждността на мрежата. Мерките за инвестиране в 

мрежата ниско напрежение съдържат изрично упоменаване на необходимостта от 

реконструиране на мрежата в градските райони с кабелна, а в извънградските райони и 

селата с изолиран усукан проводник, като не се позволява реконструкция на мрежата с 

неизолирани проводници. Предложени са конкретни мерки за инвестиране в трафопостовете  

и електромери и електромерни табла.  

 „Политика за изготвяне на бюджет на обекти от инвестиционната и ремонтна 

програми” от дата 20.01.2010 г. с основни цели да установи база и единен ред за планиране 

и бюджетиране на обектите от инвестиционната и ремонтната програми. Политиката се 

прилага в областта на изграждане и експлоатация на разпределителната мрежа и за активи 

ползвани при обслужване на мрежата. Тя се прилага при средносрочно и годишно планиране 

на бюджета.  

Дружеството е организирало дейността по планиране и бюджетиране на обекти от 

инвестиционната и от ремонтната програма в следните вътрешни правила и процедури:  

 „Инструкция за създаване на обекти в Инвестиционна програма, Минимални 

стандартни изисквания и ред за създаване на обекти”, където са въведени минимални 

изисквания относно: - Електромерното стопанство – подмяна на електромери и 

електромерни табла, от подизпълнител или със собствени сили в случаите на съмнение или 

констатирана кражба, изнасяне на табла при липса на достъп, изнасяне или подмяна по 
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заявление или аварийно, както и с цел намаляване на загубите, дистанционно мерене, 

тарифни превключватели, измервателно трансформатори, Smart мерене и балансово мерене,  

както и електромери за нови присъединявания;  - Проекти РОЦ – кабелни линии средно 

напрежение, въздушни линии средно напрежение, кабелни линии ниско напрежение, 

въздушни линии ниско напрежение, трафопостове, реконструкция трафопостове, 

разпределителни касети; - Присъединявания – присъединяване на клиенти 3-та група със 

собствен труд, присъединяване на клиенти до 3-та група с подизпълнител, присъединяване 

на клиенти над  3-та група с подизпълнител, присъединявания съгласно чл. 117 и чл. 20, чл. 

60 от Наредбата за присъединяване; - Подстанции и възлови станции;  - Обратно изкупуване; 

- сгради, автомобили, вторични технологии, IT.  

 Като общи изисквания са въведени: да бъде предварително установена и декларирана 

с извлечение от инвентарната книга собствеността на съоръженията, които ще се 

реконструират и към които е дадена точката на присъединяване; техническото задание да 

бъде съобразено с потенциалните трудности; да се предоставя и опис на съоръженията 

/материалите/ за демонтаж. При завеждането на обектите с Акт за ДМА и приложени 

протоколи към него срокът е 90 дена след монтажа (през следващото тримесечие). В тази 

връзка огледът на готовите обекти и подписването на Протокола за годност се извършва след 

представяне на Акта за ДМА след оглед на място съвместно с отговорника на съответния 

МИР. Протоколът към акта за ДМА се подписва от комисия: отговорник МИР, специалист 

ТК (извършва извадкова проверка на място), началник-отдел за съответния МИР 

(председател)– при обекти със собствен труд, а при обект с подизпълнител - отговорник 

МИР, специалист ТК, инвеститор „ПТС“ (председател). В тежки аварийни или специфични 

ситуации наложени от предписания на инститиуции или съдебни решения със кратък срок на 

изпълнение и др. е възможно включване на обекти от съответния директор дирекция без 

изискваната документация, като той носи отговорността за включването на обекта в 

инвестиционната програма. Преди завеждането като ДМА се изготвят всички необходими за 

обосноваването на обекта документи. Всички искания за създаване на обекти или корекция 

на бюджети се подават към Отдел „Бюджетиране и отчети“. Проверката и одобрението на 

приложената документация се извършва от този отдел, като в общия случай се изготвя 

подробен бизнес кейс с икономическа оценка и срок на възвръщаемост на инвестицията. 

Обектът се изпълнява след одобрение.  

 „Инструкция за разграничаване на инвестиция от ремонт”, където са въведени 

минимални изисквания относно критериите за разграничаване на инвестиция от ремонт, като 

са въведени следните определения в тази насока:  

- Ремонт е налице, когато се ремонтира съоръжение, което има относително 

самостоятелно действие и представлява отделен инвентарен обект при счетоводното 

отчитане – генератор, трансформатор, разединител, електропровод, кабелна линия, сграда, 

електродвигател и др. и по обем обхваща пълно разглобяване, оглед на всички възли и 

детайли и възстановяване или подмяна на отделни части, възли и детайли с цел постигане на 

проектните технико-икономически показатели и експлоатационни показатели на 

съоръжението. При ремонт на крупни съоръжения като разходи за ремонта се отчитат и 

разходите за подмяна на агрегати, възли и отделни части, които подобряват 

експлоатационните условия, намаляват аварийността, повишават техническата безопасност и 

подобряват условията на труда на персонала и други такива, при които не се променят 

технико-икономическите показатели. 

- Модернизация и реконструкция е налице, когато се подменя с по-усъвършенстван 

отделен инвентарен обект на счетоводното отчитане, както и когато се подменят с  

по-усъвършенствани отделни агрегати, възли и детайли на крупен инвентарен обект или 

съоръжения или се променя съществено технологията, с което се постигат по-добри от 

проектните технико-икономически показатели на инвентарния обект. Модернизация и 

реконструкция е също така и всяка частична или цялостна рехабилитация не само на отделен 

основен агрегат, но и общо на всички съоръжения /оборудване/ на цялата централа, 

подстанция, електропровод и др., а също и на измерването, наблюдението и регулирането на 
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параметрите и автоматичното управление на целия технологичен процес на електро-

производството и електропреноса. 

Изброени са някои модернизации и реконструкции и ремонти на дълготрайни 

материални активи, групирани по Сгради – всички видове /административни, 

производствени, складови и др./, Съоръжения, машини и оборудване в преносната и 

разпределителна система и Машини и апарати в телемеханиката и информационното 

обслужване.  

- „Инструкция за създаване на обекти в Ремонтна програма. Минимални 

стандартни изисквания и ред за създаване на обекти”, където са създадени минимални 

изисквания относно: Въздушни линии средно напрежение - Боядисване стълбове и направа 

на надписи, Ел.част – подмяна на комутационна апаратура за открит монтаж, изолатори, 

проводник, арматура, стълбове, отвесиране и укрепването им, просеки; Кабелни линии 

средно напрежение;  Въздушни линии ниско напрежение - направа на надписи, Ел.част – 

подмяна изолация, проводник, стълбове, отвесиране и укрепването им, Просеки; Кабелни 

линии ниско напрежение; Трафопостове и възлови станции ( зачислени на РОЦ ) - 

Хидроизолация и строителен ремонт. Метални конструкции, решетки, капаци и др., Ел.част; 

Подстанции и възлови станции ( зачислени на ОРВПС ) - Хидроизолация и строителен 

ремонт, Ел.част; Вторични технологии; Сгради.  

Като общи изисквания са въведени: Да бъде предварително установена и декларирана 

с извлечение от инвентарната книга собствеността на съоръженията, които ще се 

ремонтират; да бъде направен опис на съоръженията /материалите/ за демонтаж – годни и 

негодни за повторна употреба, скрап. В тежки аварийни или специфични ситуации наложени 

от предписания на институции или съдебни решения със кратък срок на изпълнение и др. е 

възможно включване на обекти от съответния директор дирекция без изискваната 

документация, като той носи отговорността за включването на обекта в ремонтната 

програма. Всички искания за създаване на обекти или корекция на бюджети се подават към 

отдел „Бюджетиране и отчети“.  

По данни от дружеството тези инструкции влизат от дата 01.11.2013 г.;  

 „Инструкция за попълване и работа с таблица Инвестиционна програма” от 

дата 23.03.2010 г., която цели да даде точни и ясни указания за правилното попълване и 

работа с таблица „Инвестиционна програма“ за съответната година, както и да дефинира 

свързаните с това отговорности.  

 WI-DIC31-01-AB „Инструкция Планиране на обекти за инвестиции и ремонт, 

разпределение на материалите” и бизнес процес: DIC31-01 „Планиране на обекти за 

инвестиции и ремонт, разпределение на материалите” от дата 23.03.2010 г. Обхваща 

дейностите по планиране на обекти за инвестиции и ремонт и разпределение на материалите 

от разработването на приблизителни бюджети за проекти до съставянето на тримесечни 

планове за материали или одобряване на промени в програмата за инвестиции и ремонт (ако 

такива са заявени). Конкретизира се допълнително в WI02-EBGG-AB Инструкция за 

попълване и работа с таблица Инвестиционна праграма и WI03-EBGG-AB Инструкция за 

попълване и работа с апликационна форма при промяна на бюджет на инвестиционен проект 

или обект от планираната ремонтна програма. Съгласно инструкцията в процеса участват 

Бюджетиране и технически контрол, Стратегия и развитие на мрежата, РОЦ, Проекти, 

технологии и строителство, Управление енергийни данни и СТИ, Управление и координация 

на мрежата, Контролинг, Доставки.  

Същността на процеса обхваща: докладване на проекти с текущо изпълнение от предходната 

година - начало: 2 януари и край: 30 март;  Разработване на проекти с приблизителен бюджет 

и груба калкулация - начало: 1 април, включващо докладвани проекти с текущо изпълнение 

от предходната година, преглед на предходното средносрочно планиране, необходимост от 

прогнозиране на материали и услуги, идентифициране на проекти за инвестиции и ремонти и 

подробен годишен план за подмяна с брой табла и електромери по тримесечия; Оценяване 

изпълнимостта, целите и възвращаемостта на инвестициите с начало: 1 май и край: 30 юни 

по оценен и приоритизиран списък с обекти; Създаване на предварителен план за 
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инвестиции и ремонт с начало: 1 юли и край: 30 юли, като се изготвя и предварителен план 

за инвестиции и ремонт - списък с приоритизирани обекти; Одобряване на предварителен 

план за инвестиции и ремонт с начало: 5 август и край: 30 август; Определяне обектите с 

проектиране и обектите без проектиране; Изготвяне, проверка и одобряване на количествени 

данни; Сравняване на сумата по количествени данни със заложения бюджет; Подготвя 

необходимата документация и възлагане на проектиране с начало: 15 септември и край: 30 

септември; Извършва проектиране с начало: 30 септември и край: 15 октомври; Създаване на 

Програма за инвестиции и ремонт; Създава годишни/ тримесечни планове за материали и 

услуги с начало: 1 декември и край: 3 декември; Обобщава годишен план за материали и 

услуги с начало: 3 декември и край: 5 декември; Потвърждава количествата за 1-во 

тримесечие на доставки и 3-месечно актуализира на Програмата; сравняване исканите 

промени с бюджета; Проверка на количествата;  Проверка за наличие на бюджет; Одобрява 

предложените промени; Предоставя обратна връзка на РОЦ и доставки за изпълнение на 

обекти от инвестиционната и ремонтна програма и за искане за поръчка на нестандартни 

материали, стандартни материали извън тримесечните искания и услуги; съставяне на 

тримесечен план за материали, изпълнение на проекта.  

 …………….. „Инструкция за попълване и работа с апликационна форма при 

промяна на бюджет на инвестиционен проект или обект от планираната ремонтна програма” 

от дата 23.03.2010 г. Целта на инструкцията е да даде ясни и конкретни насоки за правилното 

попълване и насочване на апликационна форма при искане за промяна на бюджет на 

инвестиционен проект или обект от планираната ремонтна програма. Валидна е за 

служителите на Е.ОН България Мрежи/ „Енерго-Про Мрежи” АД (РОЦ, Управление 

енергийни данни и СТИ, Управление и координация на мрежата, Проекти, технологии и 

строителство, Администриране на мрежата и всички други организационни единици, 

осъществяващи инвестиционна дейност) и Е.ОН България/ „Енерго-Про Варна” ЕООД 

(недвижими имоти и автомобилен парк, Доставки/Логистика). Тази инструкция конретизира 

и допълва процес ……………. Планиране на обекти за инвестиции и ремонт, разпределение 

на материалите и процесната инструкция към него (…………….) в частта искане за промяна 

в програмата за инвестиции и ремонт (т.4.20 до 4.23); 

Създаване на поръчка за изпълнение на обект от инвестиционната и ремонтна 

програми - Всеки един обект от инвестиционната или ремонтна програма се създава, 

обосновава и бюджетира чрез попълването на бланка „Обосновка за обект от Инвестиционна 

/Ремонтна програма”.  За обекти със стойност над 100 000 лв., обосновките се утвърждават 

от УС на „Е.ОН България Мрежи“ АД/сега „Енерго-Про Мрежи“ АД. Обосновките на 

останалите обекти се утвърждават от дирекция „Бюджетиране и технически контрол“ и 

дирекция „Стратегия и развитие на мрежата“. 

Необходимост от промяна на бюджет на обект от инвестиционната и ремонтна 

програми - Превишаване на бюджета до 5 % за обекти на стойност до 50 000 лв. и до 3 % за 

обекти на стойност над 50 000 лв. се счита за нормално и не се изисква попълване на 

апликационната форма и одобрение. Промяна на бюджета се извършва преди достигане на 

100% изпълнение на първоначално възложената дейност. 

Попълване на апликационна форма – изготвя се от лицето, отговорно за изпълнението 

на конкретния обект, чийто бюджет ще бъде променян (в посока увеличение), наричано 

„Ръководител на проекта”. Апликационната форма за увеличаване на бюджет на обект от 

инвестиционна или ремонтна програма се утвърждава само от директор дирекция 

„Бюджетиране и технически контрол“, когато увеличението е в размер до 5 000 лв. При 

увеличаване на бюджета над до 5 000 лв., утвърждаването става с подпис на член на УС на 

„Е.ОН България Мрежи“ АД. 

 

А. През първия етап на проверка след извършен преглед на представената 

документация по изпълнение на инвестиционната и ремонтна програми за одитирания 

период, от Дружеството бяха изискани досиета на изпълнени обекти от тези програми за 

РОЦ Варна, Добрич и Силистра. За извършване на проверка на място, от тях бяха избрани 
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34 обекта от различните направления - “Подстанции”, „Трафопостове”, „Въздушни линии 

СрН”, „Кабелни линии СрН”, „Въздушни линии НН”, „Кабелни линии НН”. 

Установено е следното: В част от проверените обекти, планувани и изпълнени по 

ремонтните програми (РП), са актувани, съгласно протоколи за извършени строително-

монтажни работи, дейности с инвестиционен характер, като: подмяна на изолатори с 

полимерни; подмяна на гол проводник с усукан; подмяна на проводник с по-голямо сечение; 

рехабилитация на електропроводи по съществуващо трасе с промяна стъпките на стълбовете 

и/или типа, вида и конструкциите на стълбовете; подмяна на част от кабелна линия с 

преминаване по ново трасе; цялостна подмяна на кабелни линии по съществуващо трасе с 

подмяна на сечението с по голямо; подмяна на прекъсвачи; силови трансформатори; 

измервателни трансформатори; рехабилитация и подмяна на главни и разпределителни 

табла; подмяна шинна система; цялостна или значителна по обем подмяна на подовите 

настилки в сградата с по-луксозен тип; цялостна подмяна на дограма с по-модерен тип; 

преустройство и промяна на покривна конструкция; изграждане на допълнителни вградени 

инсталации.  

Конкретни примери за такива дейности на база извършената проверка на 

документация и оглед на обектите, са описани в следните констативни протоколи (КП): 

- КП № 9-З-Е-2/16.01.2014 г. за обект “Ремонт ВЕЛ 20 кV извод Кичево ВН”, SAP  

№ 210500037968 (РП 2012 г.) - подмяна на изолатори с полимерни, подмяна на проводник с 

по-голямо сечение. Стойността на подменените материали с по-усъвършенстван тип, възлиза 

на 12 695,44 лв., а СМР извършени от фирмата изпълнител - 

„……………………………….....” ООД – 5 629 лв.;  

- КП № 14-З-Е-2/28.01.2014 г. за обект „СМР Ремонт ШК и ГРТ ТП 298, кв. 

„Младост”, бл. 48, РОЦ Варна”, SAP № 210500045367 (РП 2013 г.) – подмяна на стар тип 

електромерно табло (дървено) с ново метално, подмяна на витлови предпазители с нови 

автоматични. Стойността на подменените материали, възлиза на 107,13 лв., а СМР 

извършени от фирмата изпълнител - „…….…” ООД – 66,00 лв.; 

- КП № 15-З-Е-2/28.01.2014 г. за обект „АС част, ремонт и боядисване фасади ТП”, 

SAP № 210500031798 (РП 2011 г.) – дейността включва направа на нов „Фирмен рекламен 

надпис по шаблон”. Изразходваните средства възлизат на 5 287 лв.  

 - КП № 61-З-Е-2/19.02.2014 г. за обект „Подмяна проводник ЕП 20 кV извод „Селце-

Каварна”, SAP № 210500044957 (РП 2013 г.) – подмяна на изолатори с полимерни, като 

извършените СМР, включително и материалите възлизат на 1 514,74 лв.;  

- КП № 62-З-Е-2/19.02.2014 г. за обект „СМР на ВЕЛ 20 кV, извод „Българево”, РОЦ 

Добрич”, SAP РМ 210500034971 (РП 2011 г.) - подмяна на изолатори с полимерни, подмяна 

на проводник с по-голямо сечение. Общата стойност за подмяната на изолатори и проводник 

(изписани материали и извършени СМР) възлиза на 7 102,08 лв.;  

- По документи: „Подмяна изолатори ЕП 20 кV извод „Манастир Вн”, SAP № 

210500044914 (РП 2013 г.) – подмяна на изолатори с полимерни на стойност 10 275 лв.; 

- По документи: „Ремонт светление ПС Юг Варна”, SAP № 210500044780 – монтаж 

на нова осветителна инсталация – проводници, табла, осветителни тела; подмяна с  

по-усъвършенстван тип на отделен възел (осветителна инсталация) на крупен инвентарен 

обект на стойност 5 021 лв.; 

- По документи: „Ремонт ел. част – подмяна РМ ТП 286 Вн”, SAP № 210500037773 

(РП 2012 г.) – подмяна на разединители НН (тип ВЛДК) с прекъсвачи (по-усъвършенстван 

тип) на стойност 13 290 лв. 

Стойността на извършените СМР, включително и материалите за актуваните 

дейности с инвестиционен характер възлизат на 60 987,84  лв. 

След преглед на предоставените досиета и от извършената проверка на място за 

8 обекта от вилна зона „Траката“ се установи, че предвидените строително-монтажни 

работи са актувани през 2010 г. с „Протокол за извършени строително-монтажни работи” в 

който са отразени количества и стойности на плануваните СМР, а през следващата 2011 г. 

същите са преактувани с нов „Протокол за извършени строително-монтажни работи” със 
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същата фирма, но вече с други количества и обща стойност.  

Актуваните СМР са фактурирани от фирмите изпълнителки през 2010 г. със суми 

съгласно “Протокол за извършени строително-монтажни работи” и съответно стойността на 

обекта е влязла в отчета за изпълнението на инвестиционнта програма на дружеството за 

2010 г. През следващата 2011 г. издадените фактури през 2010 г. са сторнирани (съгласно 

отчет по SAP система), като е отчетена нова сума съгласно издадената фактура по “Протокол 

за извършени строително-монтажни работи” от 2011 г., а в отчета за изпълнение на 

инвестиционната програма за 2011 г. е отразена разликата между двете фактури от 2011 г. и 

2010 г.  

Във връзка с направените констатации по-горе допълнително са изискани и проверени 

по документи досиетата на следните 12 обекта:  

- Изграждане на мрежа НН от ТП 1617, Траката и изнасяне на табла НН КТП от ТП 

1617, Траката;   

- Изграждане на мрежа НН от ТП 997, Траката; 

- Изграждане на мрежа НН от ВС 536, Траката и изнасяне на табла НН ВС 536, 

Траката; 

- Изграждане на мрежа НН от МТП 1654, Траката и изнасяне на табла НН от МТП 

1654, Траката; 

- Въздушни електропроводни линии 0,4 kV с УИП от ТП № 1859, по плана на СО „Св. 

Никола”, Варна и изнасяне на табла НН БКТП 1859, Траката.; 

 - Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV (2 клона, 32 стълба) 

електрозахранени от съществуваща въздушна електропроводна линия 0,4 kV, захранена от 

КТП 1803 по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Варна; 

 - Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV (5 клона с 104 броя стълбове) 

електрозахранени от ТП № 932, ж.к. „Изгрев“; 

  - Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV (36 стълба) електрозахранени от 

нов кабелен шкаф ШК-4А пред ПИ 2614, захранен от кабелна линия 0,4 kV от ТП 239 по 

плана на ж.к. „Изгрев”; 

 - Изграждане на мрежа НН от ТП 1686 и изнасяне на табла НН ТП 1686, по плана на 

СО „Св. Никола”, община Варна; 

 - Въздушни електропроводни линии 0,4 kV с УИП от ТП № 1830, по плана на СО 

„Св. Никола”, Варна и изнасяне на табла НН ТП 1830; 

 - Въздушни електропроводни линии 0,4 kV с УИП от ТП № 1938, по плана на СО 

„Св. Никола”, Варна и изнасяне на табла НН ТП 1938; 

- Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV (60 бр. стълбове) в СО „Акчелар“, 

община Варна. 

От извършените проверки на място (за 8 обекта) и по документи (за 12 обекта), 

одитният екип установи следното: Отчетените инвестиции за тези обекти през  

2010 г. съгласно Отчета на инвестиционната програма на дружеството за 2010 г. са в 

размер на 1 330 000 лв., а през 2011 г. – 310 670 лв. Отчетените инвестиции за тези обекти 

през 2010 г. обаче не са били реално изпълнени, а само актувани с Протоколи за СМР, като 

се реализират и съответно се завеждат като ДМА през следващата година. Следователно 

е налице нереално завишение с 1 019 330 лв. на отчетените инвестиции за 2010 г.  

 

От огледа на място на избрани обекти от инвестиционната програма относно 

репрезантивна проверка на физическия състав на отчетените инвестиции се констатира, че за 

някои от обектите извършените СМР съответстват на подписаните протоколи за 

извършени строително-монтажни работи, а вложените материали отговарят на изписаните 

по информационна система SAP PM, с някои изключения на обектите посочени по-долу. За 

други има несъответствие между акта за установяване на скритите работи и протокола за 

извършени СМР, и за един обект от инвестиционната програма, който е изграден без 

необходимата документация.  

- за обект „Кабелна линия 20 kV, между ТП „Пирин” и ТП „Бачо Киро”, находящ се в 
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ж.к.  „Русия 1” и  ж.к. „Север 1”,  гр.  Добрич,  КП  № 2-З-Е-3/14.01.2014 г.  В  акта  за 

установяване на скритите работи е упоменато, че е положен кабел САХЕкТ 3х1х185 мм
2
 – 

2115 м., което се различава по отношение на количествените стойности от протокола за 

извършени СМР, като в него е посочена дължина на кабела в размер на 1856 м.; 

- за обект „Въздушна мрежа НН от ТП 1, с. Генерал Колево, находящ се по плана за 

регулация на с. Генерал Колево, област Добрич, SAP № 151420000830, КП № 8-З-Е-3/ 

16.01.2014 г.: обектът е изграден без строително разрешение и липсва Разрешение за 

ползване на обекта, издадени от компетентните органи. С писмо с изх. № C-EPRG-

144/16.01.2014 г. представителите на дружеството представиха допълнително уточнение, 

относно начина на изграждане на обекта, като в същото се посочва, че обектът е изграден по 

съществуващо трасе като заместващо съоръжение и е изпълнен на основание чл. 151, т. 4 и  

т. 5 от ЗУТ;   

- за обект „Реконструкция на ТП 131, гр. Варна”, SAP№ 151410001561, КП № 6-З-Е-3/ 

15.01.2014 г.: в досието на обекта не са налични следните документи: виза (скица) за 

проектиране и разрешение за строеж. При извършения оглед на място относно изпълнените 

строително-монтажни работи по протокол от 04.10.2012 г. се констатира несъответствие на 

количество извършена работа по позиция №20 „Направа на изкоп ІІІ категория 0,8/0,4 в/у 

кабел”, тъй като измереното трасе от премахващия се трафопост ТП 131А до ТП 131 е 8 м. 

Актуваното количество в протокола е 20 м. След допълнително изискано обяснение и 

информация се установи, че разликата в протокола за извършени СМР по позиция 20 се 

дължи на поставен временен ТП.  

- за обект „Проект „Намаляване на загубите”, кв. „Аспарухово”, РОЦ Варна”, 

подобект: „Ремонт на електропроводна мрежа 0,4 кV, захранена от ТП 613 в кв. Аспарухово, 

гр. Варна”, SAP № 151410000181, КП № 7-З-Е-3/15.01.2014 г. В досието на обекта не са 

налични следните документи: разрешение за строеж и разрешение за ползване. При 

извършения оглед на място относно изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по 

протокол за СМР от 01.11.2011 г. се констатира несъответствие на количество извършена 

работа по „Позиция по поръчка за доставка” №1000179 „Доставка и монтаж на пилон 6 м.” и 

№1000180 „Доставка и монтаж на пилон 9 м.”. На подобекта са монтирани 3 (три) броя 

пилони 9 м, а в протокола са актувани съответно: по позиция №1000179 „Доставка и монтаж 

на пилон 6 м.” – 5 бр; по позиция №1000180 „Доставка и монтаж на пилон 9 м.” – 6 бр.  

Предоставено от дружеството с писмо с изх. № К-EPRG-237/17.01.2014 г. разяснение 

относно направените констатации за разликите в протокола за СМР за монтирани по-малко 

на брои пилони, е че същите са изправени в подобект към друг ТП от същата фирма 

изпълнител и като цяло не е допуснато доблиране на количествата по изпълнение на СМР на 

5-те формално разделени подобекта. 

- за обект „Ремонт ел. част, подмяна ГРТ ТП 807”, SAP № 210500044925, възлизащ на 

11 279 лв., КП № 16-З-Е-2/28.01.2014 г. Съществуващите съоръженията в ТП 807 не са 

подменени. В обекта не са извършвани ремонтни дейности и изписаните по отчет 

количествата материали не са реално вложени и налични в обекта. С писмо с изх. № К-

EPRG-729/04.02.2014 г. дружеството информира, че обектът е включен в ремонтна програма 

за 2014 г., като преходен поради липса на подходящо време за прекъсване на захранването на 

клиентите, снабдяване от ТП 807. Такова прекъсване е планувано за бъдещ период.  

- За обект „СМР Ремонт ШК и ГРТ ТП 298,кв. „Младост”, бл. 48, РОЦ Варна”, SAP 

№210500045367, КП № 14-З-Е-2/28.01.2014 г. В Протокол за извършени СМР от 15.10.2013 

г. и отчет за изписани материали по SAP PM – поръчка № 210500045367 са посочени 22 бр. 

автоматични прекъсвачи НН, а реално монтираните в обекта автоматични прекъсвачи НН са 

14 бр. Поради отказан достъп до ГРТ от страна на представителя на дружеството беше 

възпрепятствана проверката за установяване на наличието в обекта на автоматични 

прекъсвачи. За броя на реално монтираните в обекта прекъсвачи, дружеството предостави 

писмено обяснение и снимков материал с писмо с изх. № EPRG-730/04.02.2014 г.  

За всички констатирани несъответствия е изискана писмена информация от 

Дружеството в едно с всички относими документи по случаите.  
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От извършената проверка за текущото поддържане на ел.съоръженията при 

експлоатация на въздушни линии и трафопостове се констатираха данни за  неспазване от 

страна на дружеството на разпоредбите на Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа 

експлоатация на електрически централи и мрежи, а именно: чл. 762 относно поставянето 

на постоянните знаци върху стълбове на въздушни линии; чл. 765 за почистване на трасето 

на въздушните линии от дървета и храсти; чл. 773 относно почистване и смяна на 

изолатори; чл. 752 във връзка с периодичността за извършване на огледи в трафопостове 

за поддържане на техническото им състояние. Констатираните данни за неизпълнения на 

разпоредбите на Наредба № 9 по обекти са, както следва:  

- за обект: „Изграждане на мрежа НН от ТП 626 Траката”, SAP № 151410001290, КП 

№ 38-З-Е-2/10.02.2014 г.- не е в добро техническо състояние, предвид на това, че подпорните 

изолатори на стойките на предпазителите СрН и разединителя са с явни следи на пробив 

(пропълзяла дъга); на стълб № 1 от клон 1, 2, 3 и 4 не е направено почистване от дървета и 

храсти; 

- за обект: „Подмяна проводник ЕП 20 кV изв. Селце Каварна”, SAP № 210500044957, 

КП № 61-З-Е-2/19.02.2014 г. - по стълбовната линия на проверения участък липсват 

необходимите надписи; 

- за обект: „СМР на ВЕЛ 20 кV, извод „Българево”, РОЦ Добрич”, SAP РМ 

210500034971, КП № 62-З-Е-2/19.02.2014 г. - по стълбовната линия на проверения участък 

липсват необходимите надписи; 

- за обект: „Реконструкция на ВЕЛ 20 кV „Русалка”, РОЦ Добрич” SAP 

№151420000071, КП № 64-З-Е-2/19.02.2014 г. - по стълбовната линия на проверения участък 

липсват необходимите надписи. 

 

Б. През втория етап на проверка се извърши преглед на представени досиета и 

проверка на място на обекти, изпълнени по инвестиционната и ремонтна програми през 

одитирания период, в РОЦ Шумен и Търговище, общо 10 обекта. Eдновременно с 

проверката на обектите, относно отчетените инвестиции се извърши и проверка за 

техническото им състояние. Въз основа на извършените проверки могат да се направят 

следните констатации:    

В по-долу упоменатите обекти извършените дейности са от инвестиционен 

характер, но са отчетени в ремонтната програма. Изразходвани са средства, 

възлизащи на 28 684,43 лв., които дружеството е следвало да отчете като 

инвестиционни разходи. Разходите са представени на база вложените материали от 

дружеството и изъвршените СМР от изпълнителите по съответния договор. Обектите са, 

както следва:  

- На обект „Подмяна стълб МрНН ТП МИР Шумен 1”, SAP № 210500045106, КП  

№ 85-З-Е-2/25.02.2014 г. плануваните и изпълнени строително-монтажни работи са с 

инвестиционен характер, в стойностно изражение направените разходи възлизат на  

26 815,00 лв. 

- за обект „Подмяна стълбове ЕП 20 kV, извод „Любичево-Попово“, SAP 

210500045011, КП № 87-З-Е-2/26.02.2014 г. – Подмяната на стари порцеланови изолатори с 

нови полимерни е дейност с инвестиционен характер, тъй като подмяната на тези детайли с 

по-усъвършенствани е вид модернизация и реконструкция, въпреки, че същите не подлежат 

на отчитане, като ДМА. Стойността на извършените ремонтни дейности възлиза на 1 869,43 

лв., която е следвало да бъде отчетена в инвестиционната програма.  

- При проверката на обект „Рехабилитация на ВС „Шумен 1” гр. Шумен”, SAP  

№ 151438000012, изпълнен по инвестиционна програма за 2013 г. се констатира, че втора 

шинна система включваща изводи 10 кV „Кабел 3 БКТП „Тони М”, „ТП „Малчика”, „Кабел 

2 п/ст Шумен-Център”, „Кабел 2 п/ст Шумен І”, е изключена и не е под напрежение, причина 

за което е отпаднала необходимост за захранване на промишлени консуматори, 

преустановили дейност.  
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От извършената проверка във връзка с текущото поддържане на ел. съоръженията 

при експлоатация на въздушни линии се констатираха данни за неспазване от страна на 

дружеството на разпоредбите на Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация 

на електрически централи и мрежи, а именно: чл. 762 относно поставянето на 

постоянните знаци върху стълбове на въздушни линии и чл. 765 за почистване на трасето 

на въздушните линии от дървета и храсти. Констатираните данни за неизпълнения на 

разпоредбите на Наредба № 9 във връзка с поддържането на техническото състояние на 

съоръженията по обекти са както следва:    

 - за обект: „Реконструкция на ВЛ НН - Вилна зона, МТП „Лозевско шосе”, SAP  

№ 151430000220, КП № 78-З-Е-2/24.02.2014 г. - фундамента на МТП „Лозевско шосе” не е 

почистен от почва и растителност; на единични новомонтирани стълбове липсват 

необходимите надписи; 

- за обект: „Реконструкция с УИП МрНН „Вилна зона, МТП „Чашка” гр. Шумен”, 

SAP № 151430000612, КП № 79-З-Е-2/24.02.2014 г. - по стълбовната линия на обекта липсват 

необходимите надписи; на МТП „Чашка” липсва необходимия надпис (диспечерско 

наименование). В първото междустълбие на въздушна МрНН, изходяща от МТП „Чашка” 

има неизкастрени клони до проводниците на мрежата. Обектът е изпълнен без необходимата 

документация;  

- за обект: „Боядисване на ЖР стълбове извод Тимарево, РОЦ Шумен и Търговище”, 

SAP № 210500039384, КП № 84-З-Е-2/25.02.2014 г. - на ЖР стълб № 6, ЕП Тимарево се 

установи, че нанесената боя е подпухнала и на места оронена с белези на ръжда; на ЖР стълб 

№ 1 и № 145 ЕП Тимарево не е установено наличието на предупредителни табели; на старите 

стълбове не е установено наличието на необходимите надписи; 

- за обект „ЕП СрН 20 kV „Орач“ ВС „Антоново“ - подмяна стълбове“, SAP 

№151440000340, КП № 86-З-Е-2/26.02.2014 г. на новомонтираните стълбове не е установено 

наличието на предупредителни табели.  
 

В. През третия етап на проверка се извърши преглед на представени досиетата на 

обекти, изпълнени по инвестиционната и ремонтна програми през одитирания период, в 

РОЦ Горна Оряховица и Габрово, общо 36 обекта. Eдновременно с проверката на 

обектите относно отчетените инвестиции се извърши и проверка относно експлоатацията и 

поддръжката на съоръженията, съгласно техническите изисквания, правила и норми.    

От проверка на документацията и огледите на място на избраните обекти могат да се 

направят следните констатации: Дейности, планувани и изпълнени съгласно 

ремонтните програми, изцяло или частично с инвестиционен характер, отчитани 

като ремонтни, със съответните разходи за това, възлизат на 171 832,67 лв. са 

констатирани в следните обекти:  
 - за обект „СМР-Ремонт на ел. част, подмяна на ТНН ТП ТЕТ Горна Оряховица”,  

КП № 97-З-Е-2/11.03.2014 г., SAP № 210500045045 ( РП 2013 г.) - подмяна разпределително 

табло от стар тип с нови разпределителни табла, Разходите за вложени материали и 

извършени СМР възлизат на 598,07 лв.;  

 - за обект „Ремонт КЛ СрН „Козлодуй” между ТП „ТЕТ” и ТП „Гимназия” гр. Горна 

Оряховица”, КП № 98-З-Е-2/11.03.2014 г., SAP № 210500039436 (2012г.) – подмяна на кабел 

с частична промяна на трасето, като приблизителната стойност възлиза на 2 770 лв.; 

- за обект „Ремонт ВЛ НН ТП ОПУ Горна Оряховица”, КП № 99-З-Е-2/11.03.2014 г., 

SAP № 210500038042 (РП 2012 г.) - подмяна на амортизиран гол проводник на въздушна 

мрежа ниско напрежение (ВМНН) с усукан изолиран проводник (УИП) тип Al/R 3x35+54,6 и 

Al/R 3x70+54,6;  подмяна на отклоненията към клиентите с УИП тип NFA2X 4X16 и NFA2X 

2X16. Общата стойност на вложените от дружеството материали и извършените СМР от 

фирмата изпълнител, възлизат на 8 899,43 лв.; 

- за обект „СМР-Ремонт на ВЛ НН ТП „Цветарска”, КП № 100-З-Е-2/11.03.2014 г., 

SAP № 210500044656, ( РП 2013 г.) – подмяна на амортизиран гол проводник на въздушна 

мрежа ниско напрежение с усукан изолиран проводник. Вложените от дружеството 
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материали и доставки, както и извършените СМР от фирмата изпълнител, възлизат на обща 

стойност 7 286,30 лв.; 

- за обект „Ремонт на КЛ МНН ТП „Широко кино”, гр. Велико Търново”, КП № 105-З-

Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500035679 ( РП 2011 г.) - подмяна и изнасяне на електромерни 

табла; монтаж на нова кабелна касета с 4 полета за вертикален монтаж. Вложените от 

дружеството материали и доставки, както и извършените СМР от фирмата изпълнител, 

възлизат на обща стойност 7 651,23 лв.;  

- за обект „Реконструкция на кабел ВЛНН, ТП „Акация”, КП № 107-З-Е-2/12.03.2014 

г., SAP № 210500044659 (РП 2013 г.) – подмяна на кабел сух Cu жила с усукан изолиран 

проводник (УИП) тип Al/R и NFA2X. Вложените от дружеството материали и доставки, 

както и извършените СМР от фирмата изпълнител, възлизат на обща стойност 5 894,64 лв.; 

- за обект „Ремонт на кабел СрН, извод „Пирин” от ТП „О. Паисий-ТП 5”, КП № 108-

З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500044794 (РП 2013 г.) – подмяна на стар маслен кабел с нов 

тип САХЕкТ. Разходите възлизат на 6 378,67 лв.; 

- за обект „Ремонт на кабелна линия СрН, извод „Люлин” от ТП „Пожарна” – ТП 

„Металстрой”, КП № 109-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500034973 (РП 2011 г.) - подмяна на 

стар маслен кабел с нов тип САХЕкТ. Разходите възлизат на 14 397,67 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел. част ТП „Силикато”, КП № 110-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 

210500040300 (РП 2012 г.) – подмяна на разпределително табло НН и изолатор-полимерен. 

Разходите възлизат на 1 947,29 лв.; 

- за обект „Ремонт на ЕП 20 kV, извод „Жълтеш”,РОЦ „Габрово”, КП № 113-З-Е-

2/13.03.2014 г., SAP № 210500033679 (РП 2011 г.) - подмяна на изолатори с полимерни. 

Изразходваните средства възлизат на 13 858,98 лв.; 

- за обект „Подмяна на кабел НН от ТП „Кирил и Методий”, гр. Габрово”, КП № 114-

З-Е-2/13.03.2014 г., SAP № 210500038252 (РП 2012 г.) - подмяна на стар маслен кабел с нов 

тип NAYY-J 4x185mm²; подмяна и монтаж на нови РVС кабелни касети. Разходите възлизат 

на 14 386,44 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на РМ и ТНН в ТП „Вълчовци”, КП № 123-З-Е-

2/14.03.2014 г., SAP № 210500045036 (РП 2013 г.) - подмяна разпределително табло от стар 

тип оборудвано с разединители тип ВЛДК с ново РVС разпределително табло за МТП. 

Изразходваните средства възлизат на 1 761,94 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „2 Елена”, КП № 124-З-Е-

2/14.03.2014 г., SAP № 210500039841 (РП 2012 г.) - подмяна разпределително табло от стар 

тип оборудвано с разединители тип ВЛДК с нови разпределителни табла тип ГТТ 630/400, 

РТ 4х400 и РТ 2х400; монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1Т. Изразходваните 

средства възлизат на 7 064,31 лв.; 

- за обект „Подмяна на стълбове по МрНН от МТП 2 с. Каменари”, КП № № 127-З-Е-

2/14.03.2014 г., SAP № 210500027565 (РП 2010 г.) - изправяне на нови стоманобетонни 

стълбове; монтаж на нов усукан изолиран проводник NFA2X 4X16. Изразходваните средства 

възлизат на 12 299,35 лв.; 

- за обект „Подмяна на стълбове по МрНН от ТП 3 гр. Елена”, КП № 128-З-Е-

2/14.03.2014 г., SAP № 210500033501 (РП 2012 г.) - подмяна на алуминиево-стоманен 

проводник на въздушна мрежа ниско напрежение с усукан изолиран проводник (УИП) тип 

Al/R 3x70+54,6 и NFA2X 2X16 за улично осветление. Изразходваните средства възлизат на 

774,07 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „32”, гр. Свищов”, КП № 133-З-Е-

2/17.03.2014 г., SAP № 210500045059 (РП 2013 г.) - подмяна разпределително табло от стар 

тип оборудвано с разединители тип ВЛДК с нови разпределителни табла тип ГТТ 630/400 и 

РТ 4х400. Разходите, вложени за този обект, са в размер на 6 391,47 лв.; 

- за обект „Подмяна изолатори на ЕП 20 kV, извод „Българско сливово”, КП № 134-З-

Е-2/17.03.2014 г., SAP № 210500025804 (РП 2010 г.) – подмяна на порцеланови изолатори с 

нови полимерни. Изразходваните средства възлизат на 9 871,31 лв.; 
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- за обект „Ремонт на ел.част в ТП „Болница” гр. Павликени”, КП № 136-З-Е-

2/17.03.2014 г., SAP № 210500033514 (РП 2011 г.) - подмяна разпределително табло от стар 

тип с ново тип ГТТ 1000/630 и РТ 630+400; подмяна на дефектирали подпорни изолатори с 

нови полимерни; подмяна на шинна система 20 кV. Разходите, вложени за този обект, са в 

размер на 8 622,47 лв.; 

- за обект „Подмяна на изолатори ЕП 20кV изв. Агатово, МИР 2 Севлиево”,  

КП № 141-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500032898 (РП 2011 г.) - подмяна на порцеланови 

изолатори с нови полимерни; монтаж на нов РОС 20 кV. Разходите възлизат на 29 815,84 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ТНН в ТП „Богатово 1”, с. Богатово, 

Община Севлиево, КП № 142-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500027558 (РП 2010 г.) - 

подмяна разпределително табло от стар тип с ново тип ГТТ 630/400; подмяна на дефектирали 

подпорни изолатори с нови полимерни; подмяна на порцеланови изолатори с нови 

полимерни по въздушно отклонение 20 кV за ТП „Богатово 1”. Изразходваните средства 

възлизат на 4 136,64 лв.; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „Булгарплод”, гр. Севлиево”, КП 

№ 143-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500039840 (РП 2012 г.) - подмяна разпределително 

табло от стар тип с ново тип ГТТ 630/400 и РТ 4х400; подмяна на дефектирали подпорни 

изолатори с нови полимерни; подмяна на стари дефектирали разединители РМ с нови РМ 

20/400 и РМЗК 20/400; подмяна на шинна система 20кV. Изразходваните средства възлизат 

на около 3 401,55 лв.; 

- за обект „Подмяна проводник с УИП по ВМНН на МТП „Купен”, с. Купен, Община 

Севлиево, КП № 144-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500044379 (РП 2013 г.) - подмяна на 

амортизиран гол проводник на въздушна мрежа ниско напрежение с усукан изолиран 

проводник тип NFA2X 4X25; монтаж на нови стоманотръбни пилони. Разходите, вложени за 

този обект, са в размер на 3 625,00 лв. 

Предвид задължението на енергийните предприятия съгласно § 4, ал. 8 от ПЗР на 

ЗЕ, в 2-годишен срок от влизане в сила на закона да прехвърлят безвъзмездно 

включените в активите им съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, 

площади, паркове, градини и др. недвижими имоти – публична общинска собственост, 

на някои от проверените обекти се констатира изпълнение на строително-монтажни 

работи по реконструкция на мрежата за улично осветление – подмяна на гол 

алуминиево-стоманен проводник с усукан изолиран тип NFA2X 2X16. Тези обекти са 

следните: „Подмяна ВМНН с УИП на ТП № 1 с. Беляковец”, КП № 101-З-Е-2/11.03.2014 г., 

SAP № 151470000311 (ИП 2011 г.); „Ремонт на въздушна линия НН ТП Акация”, находящ се 

в гр. Велико Търново, КП № 107-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500044659 (РП 2013 г.); 

„Подмяна на стълбове по МрНН от ТП 3 гр. Елена”, КП № 128-З-Е-2/14.03.2014 г.,  

SAP № 210500033501 (РП 2011 г.) и „Мрежа НН ТП 4, клон Г, с. Табачка”, КП № 158-З-Е-

2/26.03.2014 г., SAP № 151460000572 (ИП 2013 г.). В инвестиционните и ремонтни разходи 

извършени в горецитираните обекти, освен задължението за реконструкция и ремонт на 

собствените си съоръжения, дружеството е включвало и разходи за дейности за 

реконструкция на мрежа улично осветление, която следва да е публична общинска 

собственост. Вложените средства за реконструкция на мрежа улично осветление за 

посочените обекти възлизат на 13 393,89 лв. Съгласно представената от дружеството 

справка № 6 „Оперативни разходи за дейността”, по Указанията на ДКЕВР за образуване 

на цените за пренос на електрическа енергия през електро-разпределителните мрежи, от 

позиция 8 „Улично осветлление”, е видно, че не са отчетени разходи за улично осветление.  
 

 От огледа на място на избраните обекти от инвестиционната програма относно 

репрезентативната проверка на физическия състав на отчетените инвестиции се констатира, 

че за част от обектите извършените СМР съответстват на подписаните протоколи за 

извършени строително-монтажни работи, а вложените материали отговарят на изписаните по 

информационна система SAP PM, с единични изключения на отделни обекти посочени 

по-долу: 
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- за обект „Подмяна на разпределителни табла в ТП „Широко кино”, гр. Велико 

Търново”, КП № 104-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 151470001031, - несъответствие на актувани 

СМР по позиция № 17 „Монтаж на ШК” съгласно „Протокол за извършени строително-

монтажни работи” от 12.12.2011 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и „ЕТРА-ЕЛ” ООД. 

На обекта не е извършен монтаж на ШК (шкаф кабелен). Същият е предвиден и актуван за 

изпълнение в обект „Рехабилитация на кабели НН от ТП „Широко кино”, SAP  

№ 210500035679; несъответствие на изписан и вложен материал, като съгласно отчет 

„Поръчка 151470001031” е изписан материал с описание „Шкаф кабелен ПВЦ 4 полета”, а на 

обекта не е монтиран такъв шкаф. Нереализираната инвестиция, но отчетена като такава, 

възлиза на 390,24 лв. 

 - за обект „Ремонт на КЛМНН ТП „Широко кино”, гр. Велико Търново”, КП № 105-З-

Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500035679, - несъответствие на изписан и вложен материал, 

като съгласно отчет „SAP6_BEZRAZ Отчети РМ без разчет/Поръчка 210500035679” е 

изписан материал с описание „Шкаф кабелен ПВЦ 4 полета”, а на обекта е монтиран кабелен 

шкаф ПВЦ 7 полета. 

 - за обект „Ремонт на кабелна линия СрН, извод „Люлин” от ТП „Пожарна” – ТП 

„Металстрой”, КП № 109-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500034973, - при извършена 

проверка по позиция „Направа и монтаж на репери за кабелни линии” от Протокола за СМР 

са установени 4 бр. репери, при изписано реално количество 8 бр. СМР за един бр. репер е 

11,02 лв. или 44,08 лв. за СМР по тази позиция не са извършени.   

 - за обект „Подмяна изолатори на ЕП 20 kV, извод „Българско сливово”, с. Българско 

Сливово, РОЦ „Горна Оряховица и Габрово”, SAP № 210500025804, КП № 134-З-Е-

2/17.03.2014 г. - изписаните материали по отчет SAP № 210500025804 за обект „Подмяна 

изолатори на ЕП 20 kV, извод „Българско Сливово”, с. Българско Сливово са в съответствие с 

реално вложените, но изписаните материали „Изолатор линеен полимерен 20 кВ носещ” по 

отчет са общо 206 бр., по Протоколите за СМР са 201 бр. 

 - за обект „Подмяна на изолатори ЕП 20кV изв. Агатово, МИР 2 Севлиево”,  

КП № 141-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500032898, - съгласно отчет „SAP6/Поръчка 

210500032898” е изписан материал „Конзола за СБС 20кV една тройка” – 237 бр., а по 

„Протокол за извършени строително-монтажни работи” от 19.10.2011 г. са вложени 84 бр.; 

съгласно отчет „SAP6/Поръчка 210500032898” е изписан материал „Изолатор линеен 

полимерен 20кV носещ” – 313 бр., а по „Протокол за извършени строително-монтажни 

работи” от 19.10.2011 г. са вложени 97 бр.; съгласно отчет „SAP6/Поръчка 210500032898” е 

изписан материал „Изолатор линеен полимерен 20кV ухо-кратунка” – 303 бр., а по 

„Протокол за извършени строително-монтажни работи” от 19.10.2011 г. са вложени 257 бр. 

 - за обект „Ремонт на ел.част в ТП „Болница” гр. Павликени”, КП № 136-З-Е-

2/17.03.2014 г., SAP № 210500033514, - не е представен сертификат за изпитване и наладка 

на шинна система. 

 - за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „Булгарплод”, гр. Севлиево”, КП 

№ 143-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500039840 - не е представен сертификат с протокол от 

извършен контрол на съпротивление на заземителна уредба. 

От извършената проверка във връзка с текущото поддържане на ел.съоръженията 

при експлоатация на въздушни линии ТП и др. съоръжения се констатираха данни за 

неспазване от страна на дружеството на разпоредбите на Наредба № 9/09.06.2004 г. за 

техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, а именно: чл. 762 относно 

поставянето на постоянните знаци върху стълбове на въздушни линии, чл. 709 за поставяне 

на видими надписи в ТП и Част втора, Глава дванадесета за нормалното експлоатационно 

и техническо състояние на сгради и съоръжения. Констатираните данни за неизпълнения 

на разпоредбите на Наредба № 9 във връзка с поддържането на техническото състояние 

на съоръженията по обекти са, както следва:    

За проверените обекти са констатирани несъответствия спрямо техническите норми и 

изисквания, свързани с липса на необходимите надписи и табели по стълбове СрН и ТП, 
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необезопасени табла НН, трансформаторно масло в силови трансформатори СрН/НН под 

необходимия минимум, неизчистени фундаменти, незаключен РОС, по АС част –паднали и 

оронени мазилки, следи от влага и течове. 

Конкретно по обекти констатациите са: 

- за обект: „СМР-Ремонт на ел. част, подмяна на ТНН ТП ТЕТ Горна Оряховица”, 

 КП № 97-З-Е-2/11.03.2014 г., SAP № 210500045045 – на една от стените с новомонтирани ел. 

табла е установено частично паднала мазилка; 

- за обект „Подмяна ВМНН с УИП на ТП №1 с. Беляковец”, КП № 101-З-Е-2/ 

11.03.2014 г., SAP №151470000311, - на входната врата липсва табела с диспечерско 

наименование на трафопоста, а в силов трансформатор 20/0,4кV маслото е под необходимия 

минимум, удостоверено с маслопоказателя на разширителния съд. 

- за обект „Подмяна на разпределителни табла в ТП „Широко кино”, гр. Велико 

Търново”, КП № 104-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 151470001031 - от тавана в ЗРУ СрН към 

съоръжения в килия СрН има теч, а тавана е с паднала мазилка и оголена стоманена 

конструкция на плочата. В помещението с монтирани табла ниско напрежение, мазилката по 

стените е оронена и има следи от влага; 

- за обект „Подмяна на разпределителни табла НН ТП Гео Милев”, КП № 106-З-Е-2/ 

12.03.2014 г., SAP № 151470000982 – в част от мазилката на тавана има следи от влага и 

същата е надигната. Част от мазилката на стената зад новомонтираните табла е оронена; 

- за обект „Ремонт на кабелна линия СрН, извод „Люлин” от ТП „Пожарна” – ТП 

„Металстрой”, КП № 109-З-Е-2/12.03.2014 г., SAP № 210500034973, - в ТП „Металстрой” са 

установени стари и амортизирани ел. съоръжения. Кабели и табла НН са необезопасени, 

липсват предпазни щитове. На вътрешните стени в ТП „Металстрой” са установени следи от 

влага, както и оронена мазилка; 

- за обект „Подмяна на проводник, арматура и стълбове ЕП 20 кV извод „Райковци”, 

КП № 112-З-Е-2/13.03.2014 г., SAP № 151470000233 - РОС „Кисьовци” не е заключен 

(вързан е с тел), а ръчното лостово задвижване е във видимо лошо техническо състояние – 

ръждясало. Лостът за задвижването му също е вързан с тел; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „2 Елена”, КП № 124-З-Е-

2/14.03.2014 г., SAP № 210500039841 - при извършената проверка се установи, че една от 

вътрешните стени е с оронена мазилка, а външната ъгловата част на таванната плоча е с 

оронен бетон и мазилка; 

- за обект „Подмяна на ЖР стълб по ВЕЛ „Стара река” от п/ст „Елена”, с. Стара река”, 

КП № 126-З-Е-2/14.03.2014 г., SAP №151470001131 - на новомонтирания ЖР стълб липсват 

необходимите надписи и предупредителни табели; 

- за обект „Подмяна изолатори на ЕП 20 kV, извод „Българско сливово”, КП № 134-З-

Е-2/17.03.2014 г., SAP №210500025804 - в ТП 4 „Морава” маслото в силов трансформатор 

20/0,4 kV е под необходимия минимум, което е видно от маслопоказателя. Липсва предпазен 

щит на табло НН; 

- за обект „Ремонт на ел.част в ТП „Болница” гр. Павликени”, КП № 136-З-Е-2/ 

17.03.2014 г., SAP № 210500033514 - в силов трансформатор 20/0,4кV маслото е под 

необходимия минимум, удостоверено с маслопоказателя на разширителния съд. Долната 

вентилационна решетка в трафокилия е с нарушена цялост; 

- за обект „Подмяна на изолатори ЕП 20кV изв. Агатово, МИР 2 Севлиево”, КП № 

141-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500032898 - фундамент на стълб № 335 не е почистен от 

растителност; 

- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ТНН в ТП „Богатово 1”, с. Богатово, 

Община Севлиево, КП № 142-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500027558 - в силов 

трансформатор 20/0,4 кV маслото е под необходимия минимум, удостоверено с 

маслопоказателя на разширителния съд. Помещението на ТП не е почистено. Архитектурно-

строителната част на ТП е в лошо състояние – паднали мазилки, следи на теч и нарушена 

цялост на стоманобетонната плоча на покрива; 
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- за обект „Ремонт на ел.част, подмяна на ГРТ в ТП „Булгарплод”, гр. Севлиево”, КП 

№ 143-З-Е-2/18.03.2014 г., SAP № 210500039840 - архитектурно-строителната част на ТП е в 

лошо състояние – паднали мазилки от вътрешни, външни стени и тавана в помещението на 

ТП.  
 

Г. През четвъртия етап на проверка се извърши преглед на представени досиета на 

обекти, изпълнени по инвестиционната и ремонтна програми през одитирания период, в 

РОЦ Русе и Разград, общо 15 обекта. Eдновременно с проверката на обектите относно 

отчетените инвестиции се извърши и проверка за техническото им състояние.    

От проверката на документацията и огледите на място на посочените по-долу обекти 

могат да се направят следните констатации: 

Дейности, планувани и изпълнени съгласно ремонтните програми, изцяло или 

частично с инвестиционен характер, отчитани като ремонтни, със съответните разходи 

за това, възлизат на 72 569,50 лв. са установени в следните обекти: 

- за обект „Подмяна табла НН в блокове в гр. Русе”,  КП № 156-З-Е-2/25.03.2014 г., 

SAP № 210500045028 - подмяна с изнасяне на електромерни табла от стар тип с нови, 

монтирани на фасадите на блоковете. Разходите за материали и СМР възлизат на 6 475,16 

лв.; 

- за обект „Подмяна на витлови предпазители с автоматични, ТП Русе”, гр. Русе,  

КП № 157-З-Е-2/25.03.2014 г., SAP № 210500045029 – подмяна типа на предпазителите на 

стойност 11 270,22 лв.; 

- за обект „Подмяна на стълбове ЕП 20 kV, извод Кацелово”, КП № 159-З-Е-2/ 

26.03.2014 г., SAP № 210500036730 – подмяна на стълбове СрН с нов тип и промяна на 

стъпките. Разходите за материали възлизат на 6 743,00 лв., а за СМР – 6 492,00 лв.; 

- за обект „Подмяна на изолация ЕП Баниска МИР Две могили”, КП № 160-З-Е-2/ 

26.03.2014 г., SAP № 210500044928 - подмяна на порцеланови изолатори с нови полимерни, 

като за материали и СМР са изразходвани общо 18 344,60 лв.; 

- за обект „Ремонт АС част, подстанция „Левента”, КП № 168-З-Е-2/27.03.2014 г., 

 SAP № 210500036325 - подмяна на подови настилки, врати, прозорци, измазване на стени и 

тавани, вътрешно и външно боядисване. Вложените материали и СМР възлизат на  

10 470,58 лв.; 

- за обект „Реконструкция на табло НН на ТП „Пеницилин”, КП № 171-З-Е-2/ 

28.03.2014 г., SAP № 151480000322 - подмяна с изнасяне на разпределителни табла от стар 

тип с нови монтирани на фасадата на сградата. Средствата за тава възлизат на 3 453,68 лв.; 

- за обект „Подмяна изолация ЕП 20 kV, извод „Ножарево”, КП № 173-З-Е-2/ 

28.03.2014 г., SAP № 210500039395 - подмяна на порцеланови изолатори с нови полимерни. 

За обекта разходите за СМР, включително и материали възлизат на 9 320,26 лв. 

От извършената проверка във връзка с текущото поддържане на ел.съоръженията 

при експлоатация на въздушни линии, ТП и др. съоръжения се констатираха данни за 

неспазване от страна на дружеството на разпоредбите на Наредба № 9/09.06.2004 г. за 

техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, а именно: чл. 762 относно 

поставянето на постоянните знаци върху стълбове на въздушни линии, чл. 709 за поставяне 

на видими надписи в ТП и Част втора, Глава дванадесета за нормалното експлоатационно 

и техническо състояние на сгради и съоръжения - неизчистени фундаменти, по АС част – 

паднали и оронени мазилка, следи от влага. Констатираните данни за неизпълнения на 

разпоредбите на Наредба № 9 във връзка с поддържането на техническото състояние на 

съоръженията по обекти са, както следва:    

- за обект „Ремонт ТП Дунав мост ”, РОЦ „Русе и Разград”, КП № 155-З-Е-2/ 

25.03.2014 г., SAP №210500026710 - разпределително табло НН е не обезопасено, липсва 

заден предпазен щит, на две от стените е установено, че мазилката е надигната и се рони. В 

обекта не са вложени изписаните материали по позиции № 9, 10, 11 и 15 с протокол за 

извършени СМР. 

- за обект „Подмяна на силови трансформатори”, РОЦ Русе, КП № 167-З-Е-2/ 

27.03.2014 г., SAP № 151460000559 -  в ТП 711 са установени следи от теч, паднала мазилка, 
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както и пукнатини на таванната плоча, връзката между силов трансформатор с фабричен № 

139188, монтиран на МТП 4, с. Кошарна и стойките за високомощен предпазител е в лошо 

техническо състояние, бетонните фундаменти на МТП 4, с. Кошарна и МТП 3, с. Кошов не 

са почистени от дървета, храсти и земна маса; 

- за обект „Реконструкция ВЛ СрН Балтура”, КП № 169-З-Е-2/27.03.2014 г., 

 SAP № 151460000071 - на СРС с монтиран РОС 20/400 kV липсват необходимите 

предупредителни табели и надписи, а също така бетонният фундамент е непочистен от треви 

и храсти; 

- за обект „Реконструкция на КЛ 20 kV между ТП „Васил Левски” и ТП „Марин 

Дринов”, КП № 172-З-Е-2/28.03.2014 г., SAP № 151480000153 - на ТП „Марин Дринов” не е 

поставена необходимата табела с диспечерско наименование на съоръжението; 

- за обект „Подмяна изолация ЕП 20 kV, извод „Ножарево”, КП № 173-З-Е-

2/28.03.2014 г., SAP № 210500039395 - на стоманорешетъчният стълб с монтиран РОС 407 

липсват необходимите предупредителни табели и надписи. Същият е корозирал,  

стоманорешетъчният стълб с монтиран РОС 176 е силно корозирал и липсват необходимите 

предупредителни табели и надписи. 

От извършените проверки на място и съставения КП № 129-З-Е-2/14.03.2014 г. във 

връзка с установяване на техническото състояние на мрежи ниско напрежение в селата 

Долно Шивачево, Резач и Калайджии, община Елена, длъжностните лица установиха, че в 

по-голямата част МрНН са изпълнени с проводник АС-16 и АС-25. В някои от 

междустълбията има множество снаждания на проводниците („спайки”). На отделни места 

по мрежите връзките на отклоненията към клиентите не са направени с клеми. Видимо в по-

голямата си част проводниците са амортизирани и се нуждаят от регулиране на провеса в 

междустълбията. От направените констатации, одитният екип направи извода, че 

мрежи ниско напрежение и отделни ел. съоръжения в гореописаните села са в лошо 

техническо състояние, т.е. в тези населени места дружеството не е извършвало 

необходимите ремонтни и инвестиционни дейности, за подобряване на техническото 

състояние на мрежата. 
 

От цялостния преглед на документацията и проверката на място на избрани 

обекти, собственост на дружеството, включващи електропроводи СрН, въздушни и 

кабелни мрежи НН, трафопостове, възлови станции, подстанции, е видно, че енергийните 

съоръжения като цяло се поддържат в относително добро техническо състояние, с 

изключение на някои гореописани случаи, за които следва да бъдат сезирани органите на 

Министерство на икономиката и енергетиката.  

Дружеството следва да предприеме действия за надлежно извършване на 

дейностите по текущото обслужване и поддържане на съоръженията, с цел спазването на 

техническите изисквания, правила и норми, определени като задължителни по 

действащото законодателство, което ще спомогне за по-добро планиране на средства за 

текущи и планови ремонти, особено по мрежа НН в малките населени места. 

Отчетените инвестиции съответстват на техническата документация и 

съпътстващите приемо-предавателни документи на обектите, с изключение на 

констатираните несъответствия при дейностите за вилна зона „Траката”, „Св. Никола”, 

„Изгрев” и „Акчелар” през периода 2010-2011 г., когато инвестиционни разходи за 

обектите са отчетени през 2010 г., а реално са изпълнени през 2011 г.  

От извършените проверки на 36 обекта на място и 3 обекта по документи, 

представляващи 41 % от проверените обекти, одитният екип установи, че за одитирания 

период лицензиантът е отчел ремонтни дейности, които имат инвестиционен характер на 

стойност 334 074,44 лв.  

Лицензиантът следва да съблюдава стриктно одобрените си вътрешни инструкции, 

доколкото те са в съответствие с действащото законодателство, във връзка с 

разграничаването на извършваните инвестиционни и ремонтни разходи, с цел избягване на 
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преливане на средства от едната в другата програма, както и тяхното коректно 

отчитане по съответната ремонтна и инвестиционна програми. 

Лицензиантът следва да осъществява по-строг технически контрол при изготвяне 

на протоколите за СМР и при приемането на съответните обекти, изпълнявани по 

ремонтна или инвестиционна програма, както и засилен контрол по изпълнението на 

сключените договори за възлагане на строително-монтажни и ремонтни работи с цел 

недопускане на случаи, при които фирмите-изпълнители не влагат актуваните материали, 

и не изпълняват качествено възложените им дейности. 

Дружеството е изпълнявало строително-монтажни работи за реконструкция на 

мрежа улично осветление. Предвид задължението на лицензианта съгласно пар. 4, ал. 8 от 

ПЗР на ЗЕ следва да се изясни основанието за включване на тези дейности в 

инвестиционната и ремонтна програма за реконструкция на външно улично осветление. 

От анализа на представената информация се установи, че лицензиантът не е 

изпълнил инвестционната си програма за одитирания период (изпълнението е 63.5%) или не 

са реализирани инвестиции в размер на 190 444 хил. лв. За втори регулаторен период, 

ДКЕВР е утвърдила на дружеството средногодишен номинален размер на инвестициите в 

размер на 77 755 хил. лв., които не са изпълнени за всички години от периода 2008-

31.07.2013 г.  

Дружеството е разширявало мрежата основно във връзка с присъединяване на нови 

обекти.  

През одитирания период дружеството не е влагало достатъчни инвестиционни 

средства за реконструкция и модернизация на елементи от мрежата, най-вече по мрежа 

НН в малките населени места, с цел подобряването и развитието й за осигуряване 

качествено снабдяване на потребителите и за задоволяване търсенето на електрическа 

енергия на лицензионната територия.   

По отношение поддръжката на електроразпределителната мрежа се установи, че  

в края на периода /2013 г./, спрямо началото на периода /2008 г./, разходите за ремонт са 

намалени с 49.7%. Дружеството не е обезпечило необходимата поддръжка на 

съоръженията за нормалната експлоатация на мрежата в съответствие с техническите 

изисквания, правила и норми, които са задължителни по действащото законодателство, 

което се потвърждава и от относително постоянното ниво на броя възникнали аварии, с 

причина повреди по съоръженията, собственост на лицензианта.  

 

2. По отношение прилаганите от дружеството и одобрени от управителния орган 

вътрешни инструкции за експлоатация на мрежата и на съоръженията, съобразно 

изискванията на приложимите нормативни актове, може да се посочи, че дружеството 

прилага множество работни инструкции и политики, както и технологични каталози  - 60 

броя и карти - 60 броя, които са част от Системата за управление на качеството.  
В Правилник Доставки …………….. с дата 01.11.2012 г. са уредени редът за 

закупуване на материали, услуги и СМР, както и задълженията на участващите в процеса и  

осъществяването на контрола на различните етапи, включително процеса на предявяване на 

рекламации към доставчици. Целта на правилника е да осигури унифициран процес на 

доставки, гарантиращ икономически най-изгодното и навременно осигуряване на 

необходимите материали, услуги и строително-монтажни работи (СМР), свързани с 

основната дейност и от общ характер. Неразделна част от този правилник са и.................. 

......Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, 

като Възложител на обществени поръчки, съгласно чл. 7, т. 6 от ЗОП, когато са надвишени 

определените в закона финансови прагове.  

Изрично като политика на дружеството е записано, че доставката на материали, 

услуги и/или СМР чрез договор със свързано предприятие, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

се допуска по изключение, само с решение на управителните съвети на дружествата. Този 

правилник обаче не обхваща споделените услуги в групата на «Е.ОН България».  
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Доставката на материали, услуги и СМР е уредена като централизиран процес, за 

който отговорност носи дирекция „Доставки“. Процесът на доставки включва: искане за 

поръчка, процедурата за избор, поръчка за доставка, приемане на стока/потвърждаване на 

услуга, проверка на фактура и плащане. Извън случаите, когато е приложим ЗОП, 

закупуването на материали, услуги или СМР се извършва след основно проучване на пазара 

като за окончателния избор на изпълнител се изискват и оценяват оферти от минимум 3 

/трима/ независими един от друг кандидати, които по предварителна оценка са в състояние 

да предложат материали, услуги или СМР, отговарящи на дефинираните от лицензианта 

изисквания.  При стойност на поръчката под 5 000 лв. без ДДС броят на офертите може да 

бъде по-малък от 3.  При стойност на поръчката над 100 000 лв. Резултатите от процедурата 

и мотивирано предложение за избор на изпълнител се представя пред УС за одобрение, 

изготвено от началника на отдел Доставки.  Правилата включват сключването на договор, 

както и на рамков договор, когато обемът на материали и услуги не може да бъде 

предварително фиксиран и когато изпълнението е свързано с допълнителни обстоятелства, 

като разрешения на строеж,  присъединявания на нови потребители, аварийни ситуации и др.  

Дружеството има практика да сключва рамкови договори за доставки, чрез които цели 

да оптимизира складовите наличности и спестяване на време и административни разходи за 

избор на изпълнител на СМР, тъй като те фиксират всички условия по договора с 

изключение на обема. Освен това договорът се сключва за период, в който договорените 

условия могат да се запазят непроменени, без риск да се отрази върху договорената цена.  

Контрагентът трябва да декларира, че е запознат с Общите условия на договорите за 

доставка на стоки, услуги и СМР на дружеството. Доставката на складовите материали се 

констатира и се контролира от началника на отдел „Доставки“ седмично.  

Отделно дружеството е приело и прилага Вътрешни правила за възлагане на 

обществени поръчки, съобразно определените в ЗОП финансови прагове, които не са 

предмет на разглеждане, доколкото контролни правомощия по спазването на ЗОП имат 

АДФИ и Сметната палата.  

Дружеството е предоставило справка за сключените договори за проектиране, 

реконструкция и модернизация, изграждане на енергийни обекти на електро-

разпределителната мрежа, доставка на материали и направените разходи по тях за 

одитирания период.   

Във връзка с направените проверки на място на отделни обекти за изпълнението на 

ремонтни и инвестиционни дейности в инвестиционните и ремонтни програми на 

дружеството и прегледа на подписаните от възложителя и изпълнителя констативни 

протоколи за извършени СМР, се установи, че за един и същи вид СМР или СРР единичните 

цени се различават, както по години, така и в зависимост от изпълнителя им. Стойността 

на извършените СМР е в съответствие с подписаните договори с третите лица – 

изпълнители и договорените в тях единични цени за извършване на отделните видове 

строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи.  

 

В следващата таблица са представени минимални и максимални единични стойности 

на изпълнените СМР по позиции, които съответстват на конкретен вид дейност, съгласно 

подписаните констативни протоколи за извършени СМР и фактурирани такива, както следва: 

 

Поз. Строително-монтажни работи Минимални, 

лв. 

Максимални, 

лв. 

Разлика 

1 Трасиране на кабелна линия, км 14,22 24,54 10,32 

4 Разкъртване на тротоар – бетонен, м
2
 9,00 15,00 6,00 

7 Разкъртване на асфалтова настилка, м
2
 4,20 5,87 1,67 

8 Разрязване на асфалт, м 3,18 4,00 0,82 

9 Възстановяване на бетонен тротоар, м
2
 15,00 23,40 17,40 

10 Възстановяване на тротоар с тротоарни плочки нови, бр 25,00 28,01 3,01 
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11 Възстановяване на тротоар с тротоарни плочки стари, 

бр. 

9,50 14,04 4,54 

13 Възстановяване на асфалтова настилка-път, м 32,70 49,00 16,30 

28 Направа на изкоп ІІІ категория 01,1/0,6 в/у кабел 10,44 11,05 0,61 

55 Полагане PVC тръби Ф110 в изкоп 4,76 6,50 1,74 

71 Изкопаване на шахти за муфи, бр. 30,00 40,00 10,00 

93 Направа на КГ НН 3х95+50м
2
 (4х95м

2
) вкл.за 4-те 

жила,бр 

26,32 34,00 7,68 

94 Направа на КГ СрН, комплект на три жила, бр 75,60 90,00 14,40 

96 Направа на кабелни муфи 3х70+35м
2
 (4х70м

2
) вкл. за 4-

те жила,бр 

36,73 45,00 8,27 

98 Направа на муфа Срн-за едно жило, бр. 85,48 200,00 114,52 

106 Монтаж ШК, бр. 74,90 80,34 5,44 

107 Демонтаж ШК, бр. 20,00 25,00 5,00 

125 Монтаж на автоматичен прекъсвач НН, бр. 2,44 15,00 12,56 

137 Монтаж на трафомашина над650 кVА за БКТП/ТП, бр. 300,00 380,00 80,00 

138 Демонтаж на трафомашина над650 кVА за БКТП/ТП, 

бр. 

180,00 300 120,00 

143 Монтаж на табло ГТ, бр. 88,45 95,00 6,55 

144 Монтаж на табло РТ, бр. 49,50 99,00 49,50 

145 Демонтаж на табло ГТ, бр. 23,10 54,00 30,90 

146 Демонтаж на табло РТ, бр. 23,10 48,02 24,92 

147 Монтаж на модул от КРУ, бр. 50,00 72,00 22,00 

148 Монтаж на разединител в ТП, бр. 82,00 135,00 53,00 

149 Монтаж на прекъсвач в ТП, бр 150,00 153,34 3,34 

150 Демонтаж на разединител в ТП 20,00 34,49 14,49 

151 Демонтаж на прекъсвач в ТП, бр. 35,00 52,88 17,88 

158 Изправяне на СБС НН в равнинен терен, бр. 200,00 340,00 140,00 

159 Изправяне на СБС НН в планински терен, бр. 270,00 340,00 70,00 

184 Отвесиране/укрепване на стълб СрН, бр. 120,00 190,00 70,00 

186 Демонтаж на СБС СрН, бр. 78,54 175,00 102,46 

185 Демонтаж на стълб НН, бр. 80,00 110,00 30,00 

253 Демонтаж на трипроводна линия АС 50 570,00 690,00 120,00 

263 Монтаж на разединител РОМ/РОС 220,00 380,00 160,00 

270 Направа заземление с един кол,бр. 17,96 21,00 3,04 

271 Направа заземление с два кола,бр. 22,00 44,00 22,00 

273 Изпитване на изолация на кабел НН-за четири жила, бр. 20,00 27,70 7,70 

274 Изпитване на изолация на кабел СрН-за три жила, бр. 60,00 83,90 23,90 

279 Подсъединяване на КО или ВО към мрежа НН, бр 100,00 130,00 30,00 

280 Подсъединяване на КО или ВО към мрежа СрН, бр 100,09 150,00 49,91 

 

Установени са различия в предложените цени от различните фирми изпълнители за 

един и същи вид СМР и период (година), видно от подписаните договори между 

дружеството и изпълнителите. От установените разлики в цените при извършваните 

СМР за одитирания период се налага изводът, че за отделни райони от обслужваната 

територия разходите за един и същи вид СМР през годините са различни.  

С оглед на това дружеството следва да съблюдава прилагането на единни и 

икономически обосновани разходи при планирано извършване на инвестиционните си 

мероприятия на териториите на разпределителните обслужващи центрове във връзка с 

развитие на мрежата на лицензионната територия, с тенденция за тяхното намаляване.   
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3. Във връзка със задължението по лицензията дружеството да използва достатъчен 

брой квалифициран персонал за работа по експлоатация и поддръжка на мрежата се установи 

следното:  

От представените данни в справка за служителите, които работят по експлоатация и 

поддръжка на мрежата е видно, че през годините лицензиантът е наемал следния щатен 

персонал:  

 

  

БРОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

ЦЕНТРОВЕ към 31.12 на 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 229 241 230 233 229 

 

288  

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

ГАБРОВО 109 108 104 95 95 

118 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

ДОБРИЧ 161 164 158 156 153 

182 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

СИЛИСТРА 81 93 70 69 69 

91 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР РУСЕ 160 183 160 154 156 195 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

РАЗГРАД 103 104 97 100 101 

118 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

ТЪРГОВИЩЕ 115 83 79 75 76 

101 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 

ШУМЕН 124 120 115 114 113 

150 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ВАРНА 304 319 296 271 270 503 

 

Сред щатния персонал са включени служители от различни дирекции, описани най-

общо:  

Дирекция „Управление и координация на мрежата“ на длъжности Електромонтьор по 

обслужване на съоръжения за комуникационни и информационни технолологии за 

управление на мрежата, диспечери и др;  

Дирекция „Обслужване и развитие на ПС И ВС“ на дъжности Електромонтьор-РЗА и 

електромонтьор първични съоръжения;  

Дирекция „Управление енергийни данни и СТИ“ на длъжности Ел.монтьор-

електромерна лаборатория и координатор балансово изграждане, насочване и контрол на 

балансови групи;  

Дирекция „Отчет на  С Т Б И“ на длъжности Електромонтьор, СТИ и отчетник; 

Дирекция „Проекти,Технологии и Строителство“ на длъжност Специалист проекти и 

строителство; 

Дирекция „Бюджетиране и Технически контрол“  - Специалист технически контрол; 

Дирекция „Логистика“ - монтьор Трансформаторни машини, Технически изпълнител 

склад  и шофьор на спец. автом. с маса 12 и повече тона;  

Дирекция „Контрол“ - Специалист енергиен контрол;  

Дирекциите – РОЦ, на длъжности Ел. монтьор под. рем. на ЕПЛМ,ТП и СТИ, 

Отговорник мрежови и измервателен район и други.       

Във връзка със задължението по лицензията дружеството да използва 

квалифициран персонал за работа по експлоатация и поддръжка на мрежата се установи, 

че с единични изключения (напр. служители ел.монтьори и отчетници с икономическо и със 

селскостопанско образование) служителите притежават необходимото образование и 

квалификация - средно специално и общо или висше техническо/електротехническо 

образование  със степен бакалавър или магистър.  
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Общо съоръженията на територията на дружеството са, както следва: 

 

ВЛ ВН 

ВЛ СН 
ВЛ НН 

КЛ ВН 

КЛ СН 
КЛ НН ТП ПС Територия 

км км км км. бр. бр. км
2
 

......... ......... ........ ........... .......... ......... 31 324 

.......... ............ 
11 319 31 324 

42 890 

 

При осредняване на данни за заетите в поддръжката на електроразпределителната 

мрежа служители на дружеството, отнесени към разположените на лицензионната територия 

съоръжения, е видно, че средният брой служители на дружеството, заети в поддръжката на 

въздушните мрежи е 0,054 броя на километър линейни съоръжения или 0,056 броя на 

квадратен километър от лицензионната територия. 

Извод: От предоставените от „Енерго-Про Мрежи” АД данни за хора и средства, 

разходвани за поддръжка на въздушни електропроводи високо, средно и ниско напрежение и 

от констатираните при проверка на място данни за неизпълнение на Наредба № 9 от  

9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е видно, че 

отделените за тези дейности средства и служители за работа по експлоатация и 

поддръжка на мрежата са недостатъчни.  

Изложеното представява неизпълнение на точка 3.1.5. от издадената лицензия на 

дружеството Лицензиантът да експлоатира и поддържа мрежата в съответствие с 

Правилата на мрежата и по начин, осигуряващ непрекъснатост, надеждност и 

ефективност на разпределението на електрическа енергия и намаляване на 

технологичните разходи.  

 

4. Представена е информация относно извършени проверки от контролни органи на 

МИЕ по спазване на техническите правила и норми, дадени предписания и изпълнението 

им, касаещи и Дирекция Безопасност на труда и опазване на околната среда към „Енерго-

Про Варна” ЕООД (поради наличието на сключен договор за изнасяне на тези услуги), а 

именно:  

 - След съставен Протокол за извършена комплексна проверка на РОЦ 

Добрич/Силистра към «Е.ОН България Мрежи» АД (14 – 17. 09.2011 г.), са дадени 16 

предписания, свързани с констатирани нередности. В резултат от дружеството са 

предприети мерки, както следва: Изготвени са Инструкции за безопасна работа върху 

пластмасова подложка и са поставени в ТП, Разработена е програма за обучение преди 

изпитите по БТ съгласно изискванията на чл. 20, ал. 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ (Заповед 2089 / 

03.11.2011 г.), изготвени са заповеди, определящи съставите за провеждане на изпитите по 

безопасност на труда и техническа експлоатация съгласно изискването на чл.51, ал.1 от 

НТЕЕЦМ, проведен е инструктаж на лицата, определени със заповед да извършват оглед на 

състоянието и попълващи ……………. Дневник за отчитане и поддържане на защитните 

средства, на ……… Дневник ръчни ел. инструменти, преносими ел.лампи и преносими 

трансформатори, проведен е инструктаж на отдел Високоволтова лаборатория, проведен е 

инструктаж на лицата, определени със заповед да издават наряди / нареждания, Изготвен 

график за противопожарни тренировки и са извършени дейности по подмяна на ОЖ табели, 

почистени са сервитутните зони и др.; 

 - След съставен Протокол за извършена комплексна проверка на «Енерго-Про 

Мрежи” АД, РОЦ Русе/Разград (16.10÷19.10.2012г.), са дадени 8 предписания, за 

изпълнение на които дружеството е предприело мерки. Проверени са съоръженията и са 

монтирани гъвкави връзки към заземителните контури, затворени са всички врати на табла 

НН в ТП, където е възможно, поставена е табела с диспечерско наименование, тип, 

напрежение, сечение на кабела и име на обекта, до който е положена кабелна линия извод 20 
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кV „Ресен”, проведен е инструктаж на лицата, определени със заповед да издават наряди / 

нареждания, проведено е обучение на инспектор БТООС, изготвен е противопожарен план и 

е организирана противопожарна тренировка, проверен е срокът на проверка на всички ЛПС, 

като неизпитаните са изпратени на проверка във ВВЛ. 

 - След съставен Протокол за извършена комплексна проверка „Енерго-Про Мрежи” 

АД, РОЦ Шумен & Търговище (24.09÷27.09.2013г.), са дадени 6 предписания, за 

изпълнение на които дружеството е предприело мерки. Проведено е обучение на лицата, 

определени със заповед да издават наряди / нареждания,  проведено обучение на инспектори 

БТООС за извършване на контрол на записите в нарядите, изготвени са модели на заповеди 

за допускане до стаж, изготвен е модел и са уведомени всички преки ръководители да 

включат в „План за въвеждане в длъжност” изискванията на чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3 от 

НТЕЕЦМ, бил е насрочен изпит по НТЕЕЦМ в МИЕ на всички председатели на изпитни 

комисии и ръководители на отдели по ТЕ и БТ за м. март 2014 г. Предписания от други 

органи, свързани с осигуряване безопасността на труда в нормални и аварийни ситуации, са 

изложени по-долу в доклада.   

5. По отношение задължението на лицензианта да осигурява необходимите 

материални запаси, включително резервни части, необходими за функционирането на 

мрежата, „Енерго-Про Мрежи“ АД е представило информация относно начина на 

организация на работата в складовата база на дружеството и документи, удостоверяващи 

собствеността на дружеството върху складовите бази (Актове за частна държавна 

собственост, нотариален акт и договор за делба).  

Складово стопанство на „Енерго-Про Мрежи“ АД е организирано чрез 3 броя основни 

склада и 6 второстепенни склада, разположени на цялата лицензионна територия, а именно:  

Основни складове: гр. Варна, бул. „…………..“, гр. Разград, ул. „…………….“ № …. 

и гр. Горна Оряховица, ул. „………….“ № ………..  

Второстепенни складове: гр. Габрово, ул. „…………“ № ….., гр. Русе, ул. „...............“ 

№ …., гр. Търговище, кв. ………, гр. Шумен, бул. „………..“ № ….., гр. Добрич, ул. „……….. 

……….“ ……………… и гр. Силистра, ул. „………………“ № ………...  

 Във връзка с процеса по зареждане на материали в основните и други складове на 

дружеството, включително и за т.нар. изнесени складове, се установи, че през годините от 

одитирания период лицензиантът е сключвал договори за доставка на материали – общо 192 

договора след провеждане на процедури по ЗОП – договаряне с обявление по чл. 103, ал. 1 и 

без обявление – чл. 103, ал. 2, система за предварителен подбор по чл. 105 от ЗОП, чл. 14,  

ал. 5, т. 2 от ЗОП, чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и събиране на оферти, както и 2 броя договори 

чрез система за предварителен подбор за избор на доставчици на СТ на …………………..  

Към настоящия момент действащи са 21 договора за доставка на различни видове материали.  

  Процесите, свързани с осигуряването на необходимите материали и поддържането на 

икономически балансирани складови запаси, се съдържат в работна инструкция ……. 

……... „Правилник Логистика” с дата 01.11.2012 г., която е част от документация на 

системата за управление на качеството, предоставена на одитния екип с писмо изх. № EPRG-

460 / 23.01.2014 г. Тази инструкция има за основна цел осигуряване прилагането на 

унифициран процес, който гарантира икономически най-изгодно и навременно осигуряване 

на необходимите материали, поддържане на икономически балансирани складови запаси. 

Свързана е с Процедура …………………………… Входящ контрол и складово стопанство. 

Дирекция „Логистика“ има задължението да снабдява със съхраняваните в складовете 

материали всички организационни единици на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД съобразно 

потребностите. Запасите се създават и попълват в сътрудничество с дирекция Доставки и 

всички дирекции/отдели, които имат нужда от материали. Запасите се оптимизират, като се 

вземат предвид текущите нужди, оперативните и аварийни резерви на дружеството.  

Дружеството осъществява дейността си чрез основни складове и второстепенни  

складове, администрирани и управлявани от ръководството на РОЦ, на чиято територия се 

намират. Освен тях е записано, че дружеството действа и чрез специализирани складове, 

обслужващи специфични производства или дейности, напр. склад Трансформаторна 
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работилница и Изнесени – складове при производителите на материали, за които имат 

договорни отношения с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. Управлението на тези складове се 

извършва на база подписани договори за доставка със съответните контрагенти. 

 Съхраняват се само стандартни материали. Временно съхранение на нескладови 

материали се допуска и се извършва на принципа на отговорното пазене, когато обективни 

причини налагат това и след разрешение от складовата администрация. Складовите 

материали са снабдени с материални (SAP) номера. Всички нескладови материали и ДМА, на 

отговорно пазене в склада, се обозначават с табели „Нескладов материал” или „ДМА”.  

Складовите материали са дефинирани по видове: Оперативен резерв – фиксирани 

по вид и количество складови запаси, които се използват за текущи нужди при поддръжка на 

съоръженията: еднократни планови поръчки, непланирани ремонти, присъединяване на нови 

потребители; Авариен резерв – фиксирани по вид и количество складови запаси, които се 

използват за реакция при непланирани събития от извънреден характер и Запас за ИП и РП – 

материали, необходими за изпълнение на обектите от РП и ИП. 

Отпускане/изписване на материали от склад е по реда на бизнес процес BSS34-06. 

Оперативният и авариен резерв на второстепенните складове се попълват по реда на бизнес 

процес ….. Второстепенни складове. Прави се ежеседмичен анализ на наличните 

материали и отворените резервации. Материалите за обекти от ИП и РП се обезпечават по 

реда на бизнес процес ……. Второстепенни складове. Връщането на материали в склад е 

по реда на бизнес процес ….. Връщане на демонтирани материали в склад. 

Предаването/продажбата на материали за скрап, се извършва по реда на бизнес процес 

……… Предаване на материали за скрап от склад. Работата с материални запаси на 

консигнация е по реда на бизнес процес ……… Материални запаси на консигнация.  

Инвентаризации се провеждат минимум 1 /един/ път годишно от комисия/и/. 

Годишните инвентаризации се провеждат по реда на бизнес процес ……….. 

Инвентаризиране на материали, като се спазват актуалните законови изисквания и тези на 

дирекция Счетоводство за извършване на инвентаризация на активите и пасивите.  

Видно от Препис-извлечение по т. 5 от Протокол от 15.12.2011 г. от заседание на 

Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи“ АД, управителният орган на дружеството е 

одобрил актуализирани нива на оперативни и аварийни количества материали в складовете, 

като:  

- Одобрена е Средна стойност на материалите за поддържане на оперативния резерв 

2 000 000 лв. съгласно Приложение № 1 – Списък на оперативните складови 

наличности, съхранявани в основните и второстепенните складове, с одобряване 

от члена на УС – М. Мирчев, че е валиден и през 2013 г.; 

- Одобрена е максимална стойност на материалите от аварийния резерв на стойност 

430 000 лв., (при наличие на проекти със същите материали или в зависимост от 

сезона количествата се редуцират) съгласно Приложение № 2 – Списък на 

стандартните складови материали за авариен резерв с одобряване от члена на УС – 

М. Мирчев, че е валиден и през 2013 г. 

Принципите за поддържане на оперативните складови наличности включват:  

За основните складове – седмичен преглед на наличностите от дирекция „Логистика“; 

За второстепенните - текущо следене на наличностите – оперативни плюс 

резервирани за проекти и седмични заявки към основните складове, с изключение на 

стълбовете, които се заявяват към администрацията на дирекция „Логистика“ при нужда от 

допълване на наличността. Наличностите са ориентировъчни, като се допуска завишаване с 

до 20 на сто в зависимост от сезона и активността на работата, както и поддържане на по-

малки количества по преценка на съответния организатор на второстепенен склад или на 

администрацията на дирекция „Логистика“.  

Отговорна дирекция за поддържането на утвърдените количества авариен резерв също 

е дирекция „Логистика“, като с цел оптимизация на материалните запаси се допуска 

съчетаване на видовете складови запаси, напр. при наличие на текущи проекти (недопускащи 

отлагане) с типове материали от аварийния резерв може да се поддържат по –ниски нива от 
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зададените като блокиран запас. При наличие на договори за доставка на материали със 

скъсени срокове или клаузи за отговорно пазене или консигнация при доставчика, също се 

допуска редуциране на количествата по преценка на дирекция „Логистика“.  

От направената проверка и извършения анализ на предоставената „Информация за 

оперативен, авариен резерв и наличности м. октомври и м.ноември 2013 г.” се констатира 

следното:  
 

1. Движението на материалите в складовете се осъществява в посока от основен към 

второстепенен, а от второстепенните складове материалите са изписвани с посочване на 

номера по конкретна поръчка, съответното направление – за инвестиционна програма, за 

ремонтна и при аварийни ситуации, както и т.нар. трансформаторна работилница. 

Материалите са изписвани от съответните складове в зависимост от кой ще извършва 

СМР (лицензианта или друго трето лице – изпълнител). От данните за м. 10 и м. 11.2013 г. 

са видни и записи за материали, които са били връщани в складовете от съответните 

изпълнители. Тази практика на лицензианта се констатира и от прегледа на протоколите 

за извършени СМР на проверените обекти от инвестиционната и ремонтната програми. 

Има и случаи на движение на материали от основен в основен склад, наложено във връзка с 

редуциране и поддържане на материалите в отделните складове в определените граници. 

2. Аварийният резерв в основните складове се поддържа в определените количества, 

одобрени от УС на Дружеството, с изключение на следните номенклатури материали:  

- САП№100718 Стълб дървен – няма наличност; 

- САП№100942 Изолатор проходен ПРБО 20/1000 – няма наличност; 

- САП№100954 Изолатор проходен ПРБО 20/630 – няма наличност; 

- САП№100954 Изолатор проходен ПРБ 20/1000 – няма наличност; 

- САП№ 100310 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 15/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100312 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 25/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100314 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 30/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100317 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 50/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100318 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 75/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100320 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 100/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100321 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 150/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100322 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 200/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100323 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 300/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100327 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 600/5/5/5 – няма наличност; 

- САП№ 100339 ТРАНСФ. ТОКОВ 20КВ СУХ ДИРЕКТЕН 1000/5/5/5 – няма 

наличност; 

- САП № ЗАЩИТА РЕЛЕЙНА ИЗВОД ПОДСТАНЦ. GENERALE - няма наличност. 

 

3. В централните складове се забелязва наличие на материални запаси, описани в 

долната таблица, които са от 5 до 20 пъти по-големи от определеното средно ниво на 

оперативен резерв, без да има някакво особено движение през тези два месеца.  

 
САП № Материал Оперативен 

резерв 

Наличност 

10.2013 

Наличност 

11.2013 

 І. Склад Варна    

100519 ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54,6 1000 м 19 815 м 19 815 м 

100559 ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54,6 1000 м 16 782 м 16849 м 

100913 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС50 1200 кг 16130 кг 16 114 кг 

100915 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС95 1200 кг 16 453 кг 16 453 кг 

100914 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС70 1200 кг 12 428 кг 12 428 кг 

100485 КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 1x4х2,5 RE 500 м 10 203 м 10 203 м 

100498 ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН МЕДЕН H07V-K 1х150 500 м 2 584 м 2 531 

100549 КАБЕЛ 20КВ AL NA2XS(F)2Y 1x1х185 RM/25 5 000 м 31 239 м 31 209 м 

101740 КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП 500 бр 5 243 бр 5 756 бр 

101754 КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП 400 бр 3 718 бр 4 741 бр 
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100862 СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП 500 бр 5 474 бр 5 774 бр 

100685 ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ 200 бр 1 151 бр. 1 121 бр 

101086 МАП 1х6А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/ 30 бр 2 516 бр 2 514 бр 

100896 ПЕПЕРУДА 20 КВ, НАД 70kN 100 бр 1 450 бр 1 450 бр 

101727 ОБИЦА 20 КВ, КЛЬОПЕЛ 16 ММ 100 бр 1 398 бр 1 398 бр 

101918 РАЗЕДИНИТЕЛ НН ТОВАРОВ ВЕРТ. NH-2 ЗА ВП 30 бр  715 бр 711 бр 

101315 ВЛОЖКА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ НН 63А, Е33 200 бр 1 769 бр 1 769 бр 

 ІІ. Склад Разград    

100519 ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54,6 2000 м 15 745 м 15 615 м 

100559 ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х35+54,6 2000 м 10 397 м 8 999 м 

100913 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС50 600 кг 12 189 кг 12 189 кг 

100915 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС95 600 кг 12 897 кг 12 897 кг 

100914 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС70 600 кг 10 414 кг 10 414 кг 

100485 КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 1x4х2,5 RE 500 м 8 227 м 8 227 м 

100498 ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН МЕДЕН H07V-K 1х150 300 м 1 284 м 1 284 м 

100549 КАБЕЛ 20КВ AL NA2XS(F)2Y 1x1х185 RM/25 3 000 м 22 805 м 22 805 м 

101740 КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП 300 бр 4 936 бр 5 516 бр 

101754 КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП 300 бр 2 747 бр 3 507 бр 

100862 СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП 1000 бр 5 809 бр 5 809 бр 

100685 ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ 200 бр 933 бр. 926 бр 

101086 МАП 1х6А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/ 50 бр 870 бр 870 бр 

101727 ОБИЦА 20 КВ, КЛЬОПЕЛ 16 ММ 120 бр 990 бр 990 бр 

101315 ВЛОЖКА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ НН 63А, Е33 200 бр 1 035 бр 1 028 бр 

 ІІІ. Склад Горна Оряховица    

100519 ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3х70+54,6 2000 м 16 493 м 16 314 м 

100913 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС50 600 кг 12 266 кг 12 266 кг 

100915 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС95 600 кг 12 540 кг 12 540 кг 

100914 ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС70 600 кг 8 699 кг 8 699 кг 

100485 КАБЕЛ НН МЕДЕН NYY-0 1x4х2,5 RE 300 м 8 268 м 8 268 м 

100498 ПРОВОДНИК НН ИЗОЛИРАН МЕДЕН H07V-K 1х150 300 м 1 274 м 1 274 м 

100549 КАБЕЛ 20КВ AL NA2XS(F)2Y 1x1х185 RM/25 3 000 м 27 204 м 26 284 м 

101740 КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА Al16-95/Al2.5-35 УИП 300 бр 4 023 бр 4 541 бр 

101754 КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП 300 бр 2 843 бр 3 701 бр 

100862 СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП 300 бр 5 615 бр 6 188 бр 

100685 ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63х63х6/1500 ММ 150 бр 1 285 бр. 1 273 бр 

101086 МАП 1х6А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/ 30 бр 909 бр 909 бр 

101727 ОБИЦА 20 КВ, КЛЬОПЕЛ 16 ММ 80 бр 910 бр 904 бр 

101315 ВЛОЖКА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ НН 63А, Е33 100 бр 881 бр 861 бр 

 
   

От предоставената информация за оперативните наличности на материалите в 

основните и във второстепенните складове се установи, че количествата на 

различните видове материали се движат и поддържат на средно ниво, с изключение на 

констатираните неголеми излишъци или недостиг на съответния ресурс, спрямо 

наличностите, одобрени от Управителния съвет на лицензианта. Материалните 

запаси се движат в границите от -20% до +20% от определените средни нива.  

  По отношение на осигуряването с транспортни средства „Енерго-Про Мрежи“ АД е 

предоставило информация, видно от която дружеството разполага с 905 броя леки, товарни и 

специални автомобили, от които 84 броя автовишки, 9 автоработилници, 16 кабелни 

лаборатории и 14 бордови камиона. Справката за аварийните автомобили на дружеството 

съдържа информация за разпределението на автомобилите по административни области и от 

същата е видно, че дружеството разполага с 375 аварийни автомобили, от които 78 за 

област Варна, 35 за област Габрово, 52 за Горна Оряховица, 51 за област Добрич, 28 за 

Разград, 41 за област Русе, 24 за област Силистра, 28 за област Търговище и 38 за Шумен.  

  В дружеството се прилагат и:  

- „Инструкция за използване и съхранение на защитните средства“……………… с 

дата 25.02.2013 г., чиято основна цел е да се определят условията и реда за използването на 

защитни средства в експлоатация. Отнася за защитните предпазни средства и до 

колективните средства за защита, използвани при работа в електрически уредби и мрежи и са 
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описани в отделен списък – Списък на работното облекло и личните предпазни средства 

съгласно чл. 17 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 19.04.20912 г., описани по дейност, 

работно място, длъжност, конкретните опасности за които се прилагат и срок на износване.    

- „Инструкция за окомплектоването на електрическите уредби и екипните 

автомобили със защитни средства“ ………………….. с дата 15.05.2012 г., която се отнася за 

оборудването със защитни предпазни средства и средства за колективна защита, използвани 

при работа в електрически уредби и мрежи на разпределителните уредби с постоянен 

дежурен персонал и автомобилите на екипите ел.монтьори. В т. 5 са посочени минималния 

вид и брой на средствата, с които следва да са оборудвани автомобилите на работните екипи.  

  

  Дружеството е осигурено с транспортни средства, с които може оперативно да 

осъществява лицензионната си дейност. 

В основните складове има възможност за по-добро оптимизиране на оперативния 

резерв с цел незадържане на големи складови наличности, същите да се разходват и 

управляват рационално, което ще даде възможност за подържане оперативността и 

готовността за осигуряване на материали за поддържане на мрежата.  

Дружеството следва да извърши анализ на текущата необходимост от поддържане 

на оперативния наличен резерв и фактически разходвания такъв, да се изготвят по-

детайлни правила и процедури относно случаите на редуциране на видовете складови 

запаси (оперативни и аварийни резерви) с оглед оптимално поддържане на материалните 

запаси, включително резервни части, необходими за доброто функциониране на 

мрежата,собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД. 

   

Спазено ли е задължението Лицензиантът да експлоатира, поддържа и развива 

мрежата, като в максимално възможна степен отстранява всякакви предвидими 

опасности за персонала, потребителите или за други лица, както по време на нормални 

експлоатационни условия, така и в случаите на авария и спазва действащите правила и 

норми за здравословни и безопасни условия на труд (съгласно т.3.1.6 от лицензията).  

Спазено ли е условието Лицензиантът да отстранява повредите и авариите по 

мрежата във възможно най-кратки срокове в съответствие с действащото 

законодателство (съгласно т.3.1.8 от лицензията).  
 

1. При осъществяване на дейността си „Енерго-Про Мрежи” АД прилага политика и 

процедури за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на 

нормални експлоатационни условия, както и в случаите на аварии, в съответствие с 

действащото законодателство (Закон за здравословни и безопасни условия на труд и други 

подзаконови актове). Приложени са и документи относно прилаганата от дружеството 

политика и процедури за отстраняване на всякакви предвидими опасности за персонала, 

клиентите или за други лица, както по време на нормални експлоатационни условия, така и в 

случаите на авария. В допълнение, е приложена и информация за извършени проверки от 

контролните органи, дадени предписания и последващото им изпълнение.  

 Политика по здраве и безопасност при работа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД от 

01.03.2013 г., в която ръководството е поело ангажимент да осигури всички необходими 

правила за работа, организация и инфраструктура, водещи до намаляване на риска и 

предотвратяване на инциденти със служители и персонал на подизпълнители; за стриктно 

спазване на нормативните разпоредби; за подходящо обучение и квалификация на служители 

и подизпълнители с цел постигане на професионална и безопасна работа при нормални 

условия и извънредни ситуации и повишаване личната отговорност на служителите; за 

ефикасен мониторинг и контрол върху спазването на принципите и правилата по здраве и 

безопасност при работа; за мерки за подобряване на системата за управление на здравето и 

безопасността с поставяне на конкретни цели.  

Процедури от интегрираната система за управление на „Енерго-Про Мрежи” АД 

BS OHSAS 18001:2007:  
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 ……….. Оценка на риска, одобрена от УС Е.ОН България Мрежи на 

15.02.2012 г. и съгласувана с  представителя на ръководството по здраве и безопасност 

при работа (ПРЗ), която определя реда и отговорностите при идентифициране на 

опасностите, оценка на рисковете и определяне на необходимите мерки за осигуряване на 

здравето и безопасността на работните места в дружеството. Тази процедура е задължителна 

за всички, както и за организационните единици и служители на „Енерго-Про Варна” ЕООД 

и по-конкретно Дирекция Безопасност на труда/Опазване на околната среда. Процедурата 

урежда изготвяне на фирмена Програма за оценка на работните места и професионалните 

рискове, от Директор дирекция Безопасност на труда/Опазване на околната среда, и други. 

 Дейностите се извършват по предварително определената Програма за оценка, 

изпълняват се от Служба по трудова медицина (СТМ), с която дружеството е сключило 

договор, като обхващат работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните 

места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други фактори.  

Методиката за идентифициране на опасностите и оценка на риска се представя от 

СТМ, като по отношение  оценката на риска за работни места, на които се извършват работи 

по поддържането на електроразпределителната мрежа, обхваща и оценка на риска по 

конкретни дейности, характерни за съответния обект, в изпълнение на Наредба № 2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Извършването на оценката на риска протича на няколко 

етапа, като СТМ съставя карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска за 

безопасността и здравето на работещите за всяка длъжност за конкретното работно място 

и/или трудова дейност, включващи и се набелязват конкретни мерки за защита или 

подобряване. Извършва се и последваща оценка на риска за работните места или дейности 

при настъпване на промени в критериите за оценяване съгласно Наредба № 5 за реда, начина 

и периодичността на извършване на оценка на риска.  

 ………………… Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране, 

описана по-долу в доклада;  

 ………………… Контрол и мониторинг по здраве и безопасност при работа, 

одобрена от УС Е.ОН България Мрежи на 15.02.2012 г. и съгласувана с  ПРЗ, която 

определя реда и отговорностите при провеждане на системно наблюдение, измерване 

(мониторинг) и контрол на изпълняваните дейности и параметри на работната среда, 

свързани със здравето и безопасността при работа; провеждане системно наблюдение и 

измерване относно степента на постигнатото съответствие с определените цели, програми и 

нормативни изисквания в тази област; измерване на резултатността от предприетите 

действия за предпазване на персонала и/или подизпълнителите.  

 Процедурата обхваща измервания на параметрите на работната среда, а именно: 

превантивни измервания при работа под напрежение на някои метеорологични условия 

(температура, относителна влажност, скорост на вятъра) като резултатите се отразяват в 

наряд, открит за съответния обект и измервания, нормативно определени като 

задължителни - при настъпване на обстоятелства, налагащи актуализация на оценката на 

риска и съгласно изискванията на нормативната уредба.  

Наблюдението и контролът на създадената организация по безопасност и здраве при 

работа и спазването на методите на работа се осъществява текущо по време на извършване 

на дейности по електроразпределителната мрежа. Периодично се извършва наблюдение и 

контрол относно спазване изискванията по здраве и безопасност при работа. Процедурата 

урежда и начина за осъществяване на здравно наблюдение и на контрол върху състоянието 

на работното оборудване, съоръженията с повишена опасност, личните предпазни средства, 

включително и електрозащитни средства, използвани материали, по отношение на тяхната 

безопасност, включващ контрол при закупуване и текущ и периодичен контрол.  

 Програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на 

професионалния риск с дата 18.05.2012 г., включваща конкретни мероприятия, срокове за 

изпълнението им, отговорници за това и контрол.  
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 Програма за управление на професионалния риск и минимални организационно-

технически мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

утвърдена от член на Управителния съвет с дата 01.02.2012 г., включваща: Организационни 

мероприятия и обучение - дейностите на Комитета по управление на труд по ЗБУТ, 

професионален подбор – контрол на обучението по безопасност при работа и придобиване на 

квалификационна група; Технически мерки по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно оценката на професионалните рискове в предприятието; Мерки за 

медицинско осигуряване и наблюдение на здравословното състояние на работещите. 

Посочени са конкретни срокове и отговорници за изпълнението на дейностите и мерките.  

 Анализ на всички прилагани нормативни и допълнителни мерки за безопасност и 

здраве при работа за външни лица в съответствие с оценката на риска с дата 02.2012 г., 

съдържащ анализ и изводи за намаляване и управление на професионалния риск за всяка 

длъжност и дейност; 

 Анализ на всички прилагани нормативни и допълнителни мерки за безопасност и 

здраве при работа по дейности в съответствие с оценката на риска с дата 02.2012 г., 

съдържащ анализ и изводи за намаляване и управление на професионалния риск за всяка 

длъжност и дейност;  

 Анализ на всички прилагани нормативни и допълнителни мерки за безопасност и 

здраве при работа по длъжности в съответствие с оценката на риска с дата 05.2012 г.; 

 Анализ на всички прилагани нормативни и допълнителни мерки за безопасност и 

здраве при работа по работни места в съответствие с оценката на риска с дата 02.2012 г., 

съдържащ анализ и изводи за намаляване и управление на професионалния риск за 

дейността, който е доказал, че няма дейности, за които се налага вземането на допълнителни 

решения по условията на труд или спирането им; 

 ……………… Правилник за организацията и дейността на комитети по 

условия на труд с дата 25.02.2013 г.;  

 ………….. Инструкция за разпространение на контролирани копия на 

работни инструкции за нуждите на оперативно-ремонтния персонал с дата 15.05. 

2012 г., определяща задължителния набор от работни инструкции, които се разпространяват 

като контролирани копия, на хартиен носител, за нуждите на определени групи от 

оперативно-ремонтния и ремонтния персонал на Е.ОН България Мрежи АД, който процес се 

контролира в съответствие с изискванията на процедура ……………………………… 

Управление на документите и е във връзка с предоставяне на необходимата за 

непосредственото изпълнение на оперативните дейности информация, както и за 

осигуряването на задължителните указания за безопасност при работа, на служителите, 

неразполагащи с достъп до тази информация на електронен носител; 

 Заповед БТ-12/18.05.2013 г. на члена на УС на „Енерго-Про Мрежи” АД за 

определяне на длъжностите и полагащите им се лични предпазни средства при работа. 

 „Инструкция за използване и съхранение на защитните средства“ ……….-

…….. с дата 25.02.2013 г., чиято основна цел е да се определят условията и реда за 

използването на защитни средства в експлоатация;  

 „Инструкция за окомплектоването на електрическите уредби и екипните 

автомобили със защитни средства“ ………….. с дата 15.05.2012 г. 

Лицензиантът е сключил договори със Служба по трудова медицина:  

от 2008 г. до 2010 г. със СТМ  „................................” ООД, гр. Г. Оряховица;  

от 2010 г. до 2013 г. със СТМ  ........................, гр. Севлиево.  

От 2009 г. до 2012 г. трудовите злополуки са значително намалени, както следва: 

през 2008 г. те са били 6 бр., през 2009 г. – 9 бр., през 2010 - 6 бр., през 2011 г. – 4 бр., през 

2012 г. – 3 бр., но през 2013 г. отново се увеличават до 7 бр.  Като най-честа причина се 

изтъква неспазване на правилата по ЗБР, невнимание или неустановена причина. В случаите, 

когато злополуката е в резултат на неспазване на правилата за безопасност на труда, се е 

провеждал извънреден инструктаж на всички електромонтьори.  
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 Видно от приложената справка за извършени проверки и направени 

предписания от контролни органи за периода 2008-2013 г. са извършени следните 

проверки през годините от одитирания период: С Протокол № 1400 / 28.10.2008 г. на ДИТ 

– Варна са дадени 6 предписания за изпълнение на определени дейности. С Протокол № П-

09-112/26.11.2008 г. на ДИТ Габрово са дадени 4 предписания. С Протокол за извършена 

проверка от 22.05.2009 г. на ДИТ Шумен са дадени 3 предписания. С Протоколи за 

извършени проверки № 905/10.09.2009 г., № 906/10.09.2009 г. и № 1004 / 05.10.2009 от ДИТ 

Разград са дадени 13 предписания. С Протокол от извършена проверка № I-2165/29.10.2009 г. 

на ДИТ В. Търново са дадени 4 предписания. С Протоколи от извършени проверки  

№ 1911/09.11.2009 г. и № 2099/11.12.2009 г. са дадени 10 предписания. С Протоколи № ИД-

257/04.03.2010 г. и № 885/03.05.2010 г. и № 56/12.01.2010 са дадени 8 предписания.  

С Протокол № ИТ-04-198/19.02.2010 г. на ДИТ Добрич са дадени 6 предписания. С 

Протоколи № 1317/30.05.2011 г., № 396 / 22.11.2011 г. и № 3358 / 31.10.2012 на ДИТ Варна, 

са дадени 7 предписания. По тези препоръки дружеството е предприело действия. С 

Протокол № 927/22.10.2012 г. на ДИТ В. Търново са дадени 10 препоръки, които са 

изпълнени частично. С Протокол № 2258/12.07.2013 г. на ДИТ Варна са дадени две 

препоръки, за изпълнение на които са предприети съответни действия. С Протокол  

№ 2383/18.09.2013 г. на ДИТ Русе, в резултат на които е проведен извънреден инструктаж и 

са извършени ремонти  подмяна на осветителна инсталация и осветителните тела. В резултат 

на съставен Протокол от комплексна проверка № E-26-E256/03.12.2010 г. на Министерство 

на икономиката, енергетиката и туризма са предприети сътоветни действия от дружеството.   
 

2. „Енерго-Про Мрежи” АД прилага план за действие при аварии и за 

възстановяване при аварии и следните основни вътрешни инструкции и процедури за 

осъществяване на цялостния процес по регистриране и отстраняване на възникнали аварии в 

електроразпределителната мрежа, както следва:   

 Директива на компанията CD10-EPR „Ръководство за управление на 

инциденти и кризи” от 25.02.2013 г., чиято основни цел е регламентиране на организация за 

управление при кризи (ОУК) в групата ЕНЕРГО-ПРО, която дава възможност на компанията 

да реагира своевременно и ефективно в критични ситуации, като защитава служителите или 

други пряко или косвено засегнати лица, осигурява опазване на околната среда, пази 

електроразпределителната инфраструктура и осигурява нормално протичане на процесите на 

компанията.  Прилага се от всички служители, а в частност, ръководителите в групата 

ЕНЕРГО-ПРО, които са активно ангажирани в управлението при кризи.  

  Управлението на инциденти и кризи се базира на три основни стълба:  превенция,  

докладване при извънредни събития и организация за управление при кризи 

(функционираща единствено във време на криза). Приложена е Класификация на 

инцидентите, подлежащи на докладване и конкретни бизнес процеси.  

 Процедура ……………….. „Готовност за извънредни ситуации и способност за 

реагиране” , одобрена от УС Е.ОН България Мрежи на 15.02.2012 г. и съгласувана с ПРЗ, 

която определя реда и отговорностите при организация и провеждане на превантивни 

мероприятия за адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни 

ситуации, с оглед намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и 

безопасността на служителите и изпълнение на задълженията към обществото, посочени в 

Закона за защита при бедствия. Дирекция „Администриране на мрежата“, дирекция 

„Безопасност на труда“/“Опазване на околната среда“ и разпределителни обслужващи 

центрове отговарят за създаване на организация за реагиране при извънредни ситуации, в т. 

ч. бедствия и аварии. Предвидено е и създаването със Заповед на УС на Съвет за 

управление при кризи, който носи управленската отговорност за оперативното управление 

при кризи; Постоянни регионални щабове (ПРЩ) – 9 на брой, които управляват действията 

за справяне с извънредни ситуации, възникнали в резултат на природни бедствия или големи 

аварии в съответния регион (събития, съгласно плановете за действие при бедствия и аварии) 

и аварийни екипи – определят се за всеки РОЦ и своевременно отстраняват аварии по 

електроразпределителната мрежа, като активно подпомагат държавните структури в 
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преодоляване последствията от бедствия и промишлени аварии.  

 Подготовката и провеждането на превантивни мероприятия включват 

разработване и одобряване на аварийни планове за защита при бедствия и аварии за 

всеки регион от съответния РОЦ, които се съпътстват от инструкция за привеждане в 

действие на плана и се актуализират веднъж годишно; специализирани планове за 

действие при определени опасности и планове за евакуация.  

Предвидено е поддържане на канали за комуникация, оборудване, материали и 

средства за действие при извънредни ситуации, като организиране и провеждане на тренинги 

за действие при извънредни ситуации съгласно годишен план за учения и тренировки, в 

частност и противоаварийни и противопожарни тренировки в изпълнение на изискванията на 

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. За всяка 

случила се извънредна ситуация, се провежда разследване, което се извършва във възможно 

най-кратък срок, непосредствено след събитието и анализ на извънредните ситуации и за 

предприетите мерки, коригиращи и превантивни действия. 

 Процедура ………… „Несъответстващи продукти и дейности”, одобрена от УС 

на 15.06.2011 г., която определя реда и отговорностите при идентифициране, документиране 

и оценяване на несъответствия, възникващи в процесите и дейностите от лицензионния 

обхват на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, както и предприемане на действия за тяхната 

корекция. Процедурата е приета и с оглед изпълнение изискванията на Методиката за 

отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на 

електрическата енергия и качеството на обслужване на мрежовите оператори, обществените 

доставчици и крайните снабдители, одобрена от ДКЕВР с протоколно решение № 87 от 

17.06.2010 г. Управлението на несъответствията, свързани със здравето и безопасността при 

работа е съгласно ………………. Разследване на инциденти и несъответствия по здраве и 

безопасност при работа.  

  Процедурата обхваща несъответствия, които могат да възникнат във връзка със 

следните дейности на „Енерго-Про Мрежи” АД: Управление и експлоатация на мрежата, 

включително несъответствия, свързани с показателите за непрекъснатост в снабдяването 

на ниво средно напрежение и показателите SAIDI и SAIFI, с отклонение на напрежението, 

с техническото състояние на съоръженията, несъответствие по отношение 

коректността на показанията на потребена електрическа енергия и с монтаж на СТИ; 

Осигуряване коректност на показанията за потребена електрическа енергия; Монтаж на СТИ; 

Проектиране и изграждане на съоръжения; Обслужване на клиенти; Доставка на материали, 

части, консумативи и други продукти; Дейности, свързани със здравето и безопасността при 

работа; Работа с лични данни; Осигуряване на съответствие с нормативните изисквания; 

Проверки от оторизирани органи; Вътрешни одити на интегрираната система за управление.  

 Заповед № EPRG-2775/07.11.2013 г.  за реда и начина за уведомяване при 

прекъсвания в ЕРМ, водещи до смущения в електрозахранването на един или повече клиенти 

или производители на ел. енергия, присъединени към мрежата на „Енерго-Про Мрежи” АД  

и стара № 3048/17.11.2009 г. за уведомяване при прекъсване в ЕРМ СрН, водещи до 

смущения в електрозахранването на клиенти на Е.ОН България; 

 Дружеството прилага „План за възстановяване на електроенергийната система 

след тежки аварии” от 1998 г., разработен от Централно диспечерско управление и в 

съответствие с Правилата за управление на електроенергийната система.  

Лицензиантът спазва действащото законодателство и правила и норми за 

здравословни и безопасни условия на труд при отстраняване на опасностите за персонала, 

потребителите или за други лица по време на нормални експлоатационни условия и при 

аварийни ситуации.  
 

3. По отношение задължението на лицензианта да отстранява повредите и авариите по 

мрежата във възможно най-кратки срокове в съответствие с действащото законодателство:  

На одитния екип бяха представени копия на справки за аварийността в 

разпределителната мрежа, от които могат да се направят следните констатации:  
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Общият брой нарушения („аварии“) в нормалната работа на съоръженията в 

дружеството е представен в табличен вид, както следва:  

 
Година  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  
1. Общ брой 

нарушения 

(„авария“), в т.ч. 

 

 

2848 

 

 

2701 

 

 

2260 

 

 

1806 

 

 

2019 

 

 

1722 
1.1.Подстанции 10 15 8 14 5 4 
1.2.Въздушни  

ел. проводи 
1325 1297 1248 811 1062 881 

1.3.Кабелни  

ел. проводи  
820 753 893 646 617 528 

1.4.Трафопостове 

и възлови 

станции  

693 636 511 335 335 309 

2.Времетраене/ч. 5689 5473 6780 5933 5013 4805 
3.Недоставена 

ел.енергия/MWh 
1614  1319 1526 956 1154 740 

 

Длъжностните лица извършиха и 2 проверки във връзка с установяване на времето за 

организиране на възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след подаден 

сигнал от клиент за прекъснато снабдяване, както и за проверка на наличието на 

необходимото оборудване в аварийните коли. В резултат са съставени 2 констативни 

протокола: 

КП № 146-З-Е-2/18.03.2014 г., видно от който в 16:07 ч. на денонощния телефон 

номер за връзка 0700 1 61 61 е подаден сигнал за прекъснато електроснабдяване на обект 

„Магазин” с аб. № 0418091 и кл. № 1600085094. Аварийният екип е пристигнал на място в 

16:59 ч. с аварийна кола сл. № 09 003, която е  оборудвана с лични предпазни средства – 

каски, обезопасителни колани, въжета, диелектрични ръкавици, фазоуказатели за НН и СрН, 

преносим заземител за НН и др.); различни ръчни инструменти и машини (кербовка, преса, 

клещи резачки, перфоратор и др.); алуминиева стълба три звена; аптечка; други необходими 

инструменти и материали. 

КП № 170-З-Е-2/27.03.2014 г., видно от който в 15:11 ч. на денонощния телефон 

номер е подаден сигнал за прекъснато електроснабдяване на обект „Кафене ТП 1, кл. Г,  

ст. 45” с аб. № 2142046 и кл. № 1700127780, намиращо се на около 18 км. от гр. Бяла, област 

Русе, при нормална метереологична обстановка. Аварийният екип е пристигнал на място в 

15:45 ч. с аварийна кола сл. № 06-013, която е оборудвана с лични предпазни средства; 

различни ръчни инструменти и машини, алуминиева стълба, аптечки, куфар с инструменти; 

други необходими инструменти и материали.  

 

Отбелязаният ръст в броя на нарушенията (авариите) по въздушните 

електропроводи през 2012 г. се дължи на лоши метеорологични условия през м. януари и 

февруари. Най-нисък е броят нарушения през 2013 г. – 1722 броя.  

За периода 2011 г. – 2013 г. причините за нарушенията в нормалната работа на 

съоръженията на „Енерго-Про Мрежи” АД могат да се групират, както следва: 

- повреди в съоръженията, собственост на дружеството – 53,9 %;  

- климатични условия – 35 %; 

- от природни бедствия – 0,34%; 

- несъгласувани изкопни, строителни и други дейности на чужди фирми – 5,1%; 

- от кражби и други престъпни действия 1,1 %; 

- други – 4,56 %.  

Основната причина за нарушенията през одитирания период са повреди в 

съръженията, собственост на лицензианта, което обуславя неизпълнение на задължението 

по поддържане и експлоатация на съоръженията.  
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Осигурява ли Лицензиантът оперативно управление, координиране и контрол на 

мрежата чрез специализирано звено - оператор на мрежата (съгласно т.3.6.1 от 

лицензията). 

Изпълнява ли задължението си операторът на мрежата да информира 

оператора на електроенергийната система за всички събития и промени, както и за 

предполагаеми повреди и аварии и причините за тях, които могат да засегнат 

работата или целостта на електроенергийната система, веднага щом такива събития 

му станат известни (съгласно т.3.6.4 от лицензията).  

Задълженията на специализираните диспечерски звена в операторите на 

електроразпределителни мрежи са регламентирани в Раздел ІІІ от Наредба № РД-16-57 от 

28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на 

разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните 

обекти и електрическите уредби на потребителите, издадена от министъра на икономиката и 

енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.). В тази връзка следва да се отчетат и 

разпоредбите на Наредба № 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, 

временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа 

енергия, топлинна енергия и природен газ (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).  

Видно от представените от „Енерго-Про Мрежи” АД документи, структурата на 

специализирано звено – оператор на мрежата, е в Дирекция „Управление и координация на 

мрежата”, в два отдела - отдел „Управление на мрежата Варна” с 22 служители -  от които 

началник на отдел и 21 диспечери и регионални старши диспечери /и трима отговорници за 

координация на мрежата и статистика/  и  отдел „Управление на мрежата Горна Оряховица” 

с 25 служители, от които началник на отдел и 24 диспечери и регионални старши диспечери. 

Лицата, отговарящи за изпълнението на функцията на специализирано диспечерско звено 

(СДЗ) по смисъла на чл. 9 от Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г., притежават висше 

техническо или електротехническо образование – степени бакалавър или магистър, и средно 

специално образование предимно по специалности „Електроенергетика”, 

„Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електрически централи, мрежи и системи” и 

др., с което може да се приеме, че са изпълнени изискванията на чл. 37, ал. 1 от Правилата за 

управление на електроразпределителните мрежи. 

 Дружеството прилага и процедури, уредени в следните вътрешни документи:   

 „Инструкция за брой и състав на оперативния персонал” с дата 15.02.2012 г., 

видно от която оперативното управление на ЕРМ се осъществява от персонал, разпределен в 

ЦУМ Варна, ЦУМ Русе и ЦУМ Г. Оряховица, при длъжности директор на дирекция „...”, 

началници на два отдела, регионални старши диспечери и дежурни диспечери. Дежурството 

на оперативния персонал се изпълнява по утвърден график при сменен режим 2/1 

(дневна/нощна) смени при продължителност от 07.00 часа до 19.00 ч. дневна и от 19.00 часа 

до 07.00 ч. другия ден (нощна), като при нощните и дневните смени в почивни и празнични 

дни се допуска даване на дежурство от един диспечер за всеки регион. При възникване на 

извънредни ситуации е организирано и домашно дежурство, а при извънредни ситуации или 

обявяване на бедствено положение се допуска привличане на допълнителен персонал, без 

това да нарушава утвърдения график и трудовото законодателство.  

 „Инструкция за реда за предаване и приемане на дежурството в смяна” с дата 

02.03.2012 г., видно от която е създаден ред за предаване и приемане на смяна; оформяне на 

оперативната документация при предаването и реда предаване и приемане на смяната при 

извънредни ситуации. Предаващият смяната описва в оперативния дневник под формата на 

точки всички изменения в схема ВН и СрН, направените изменения в нормалната схема на 

работа, промяната в състоянието и режима на работа на основни съоръжения и такива с 

отклонение от режима, на които трябва да се обърне повишено внимание, както и 

възникналите извънредни обстоятелства по време на дежурството. Предаващият предава 

дневниците, ведомостите и инструкциите по опис съгласно „Инструкция за водене на 

оперативната документация“. Записващият поставя в оперативния дневник „приех смяната 

при гореописаните промени”, като се вписва името и подписа на предалия и приелия смяната 
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и точния час на предаването. Забранено е предаването на смяната по време на възникнала 

авария и по време на оперативни превключвания за извеждане или въвеждане на основни 

съоръжения, като това се извършва след достигане на установен режим в ЕРМ. Забранява се 

и  напускането на дежурство в смяна без предаване на дежурството на друго правоспособно 

лице от оперативния дежурен персонал.  

 „Инструкция за водене на оперативната документация” с дата 15.02.2012 г., в 

която е описан задължителния минимален обем оперативна документация съгласно Наредба 

№ РД-16-57 от 28.01.2008 г.: оперативен дневник, дневник за заявки, бюлетин за смущенията 

и нарушенията в нормалната работа на ЕРМ ВН и СрН, дневник за разпорежданията, 

почасова ведомост, информационни системи/бази данни, одобрена еднолинейна схема на 

частта от ЕРМ, която е на оперативно подчинение на съответното СДЗ, електрическите и 

технологичните схеми на обектите, дневник за повреди и дефекти  по съоръженията, ТМ, ТК, 

дневник за нарушения в оперативната дисциплина, опис на дневниците, инструкциите и 

ведомостите, списък на лицата, издаващи наряди и на отговорните ръководители и 

изпълнителите, схемите на основното и резервното захранване на диспечерския център или 

обекта, както и на противопожарната инсталация на съответната сграда. Редовното и 

правилно водене на оперативния дневник се проверява периодично от регионален старши 

диспечер не по-рядко от веднъж седмично. Не се разрешават изтривания в оперативната 

информация. Оперативните дневници се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на 

последния запис в ЦУМ.  

 „Инструкция за обема, реда и начина на водене на оперативната 

документация в Центъра за управление на мрежата” с дата 11.04.2011 г., в която са 

уредени задължителния минимален обем оперативна документация съгласно Наредба № РД-

16-57/28.01.2008 г., задължителния минимален обем при водене на записите в оперативната 

документация съгласно тази наредба, реда за приемане и предаване на смяната и 

осъществяването на контрола.  

 „Инструкция за подаване на работно напрежение при автоматично 

изключване на електропроводи СрН” с дата 21.08.201.08 г., създадена за постигане на 

следните цели: намаляване на продължителността на непланираните прекъсвания в 

електрозахранването на клиентите, ограничаване на продължителността на прекъсванията с 

преходни повреди под 3 минути, регламентиране на правата и задълженият на диспечерите  

при автоматично изключване на електропроводи СрН и хармонизиране на действията при 

такова изключване. Тази инструкция се прилага при автоматично изключване от релейна 

защита на всички въздушни, кабелни и смесени електропроводи СрН, управлявани 

оперативно, като  автоматичните изключвания на тези електропроводи в резултат от 

действие на системна автоматика не са обект на инструкцията. Инструкцията описва 

подробно реда и задълженията за подаване на работно напрежение при автоматично 

изключване, което задължително се извършва след извършено съгласуване от дежурния 

диспечер, по видове електропроводи. Уредени са и случаите на масово изключване от 

релейна защита, т.е. автоматично изключване на голям брой електропроводи, причинено от 

влошени над нормите метеорологични условия или поради друга причина след извършване 

на съответните действия от дежурния диспечер. След тях се пристъпва и към локализиране 

на повредата.  

Във връзка с изпълнение т. 3.6.1 от лицензията на „Енерго-Про Мрежи” АД са 

посетени Център за управление на мрежата (ЦУМ), гр. Варна, ул. „……” № … и Център за 

управление на мрежата (ЦУМ), находящ се в гр. Русе, ул. …….№ …..с цел проверка 

работата на специализираното звено – оператор на мрежата във връзка с осъществяване 

оперативното управление, координиране и контрол на мрежата, за което са съставени КП  

№ 80-З-Е-2/25.02.2014 г. и КП № 181-З-Е-2/31.03.2014 г. 

При проверките е констатирано, че посетените ЦУМ разполагат съответно с по две 

диспечерски зали за територията на област Варна и Добрич&Силистра, и  с една диспечерска 

зала с две работни места за територията на област Русе и област Разград.  
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Залите са оборудвани с материални и технически средства, включително 

информационна мрежа, софтуер и стационарни и мобилни телефонни апарати, необходими 

за осъществяване на дейностите свързани с диспечиране на мрежата. В ЦУМ-Варна всяка 

една зала се обслужва от по двама диспечери. В ЦУМ Русе и Разград  по време на дневните 

смени работят двама диспечери (по един за всяка област), а по време на нощните смени 

работи един диспечер, който отговаря за двете области – Русе и Разград. Дежурството от 

страна на диспечерите се изпълнява по график при сменен режим, както и домашно 

дежурство при необходимост. 

Оперативната документация се води надлежно, спазвайки вътрешните инструкции, 

изготвени съгласно Наредба № РД-16-57/28.01.2008 г. за дейността на операторите на 

електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен 

персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.  

В оперативния дневник са вписани превключвания, свързани с даване на разрешения 

за започване на работа, изключване и заземяване в крайни точки, обезопасяващи мястото на 

работа, с обозначен начален час/мин. за разрешение за започване на работа и час/мин. за 

закриване на наряда. Вписват се получените разпореждания от Териториално диспечерско 

управление (ТДУ), свързани с управление на ЕЕС. При получено разпореждане за 

ограничаване на производството на електрическа енергия от ВИ, поради невъзможност за 

поддържане на баланса между производство и потребление в ЕЕС, диспечерите по телефон 

разпореждат на производителите да ограничат производството, което се записва в 

оперативния дневник с час на обаждането и час на потвърждение на разпореждането. 

Диспечерът не разполага с механизъм, с който да провери изпълнението на даденото 

разпореждане на производител от ВИ с мощност на обекта под 30 kW.  Няма как да бъде 

установено, при получаване на обратна информация от производителя за потвърждаване 

на разпореждането, дали то реално е изпълнено. Диспечерите разполагат със списъци на 

производителите, съгласно схемата на свързване към мрежата, тяхната инсталирана 

мощност, данни за дежурния персонал и/или лице за контакт. По тези списъци, при 

получаване на разпореждане от ТДУ за ограничаване на производството на електрическа 

енергия от ВИ, диспечерът започва да прозвънява на оперативния дежурен персонал в 

обектите на производителите. Разпорежданията за ограниченията, които се получават от 

ТДУ са както за поддържане на баланса между производство и потребление, така и за 

ограничаване на производството поради намалена преносна способност на мрежата.          

На одитния екип бе представена информация във вид на справки по години за 

одитирания период, относно производителите на електрическа енергия от възобновяеми 

източници с посочване вид на източника и начален и краен период /дата и час/, в който 

производителят е ограничаван. Приложени са копия - извлечения от дневниците, водени от 

специализираните диспечерски звена за районите на Варна, Добрич, Русе, Шумен,  

В. Търново и Габрово, за удостоверяване съответните разпореждания на диспечерите, видно 

от които в дневниците ясно, точно и подробно в хронологичен ред с точно означаване на 

часа и минутата са водени записи за дадените или получените разпореждания и информация, 

фамилията на лицето, дало или получило разпореждане или информация, както и 

оперативните превключвания и промените в нормалния режим на работа на ЕЕС.  

Съгласно приетата от ДКЕВР „Методика за отчитане изпълнението на целевите 

показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на 

обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители” и 

задължението за предоставяне на информация, дружеството разполага с програма, в която се 

съхранява, обработва и анализира информацията за всички изключвания на територията на 

електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД. Тази дейност се осъществява 

от служители на ЦУМ, чрез отговорници за координация на мрежата и статистика. 

 

Предвид гореизложеното може да се приеме, че дружеството изпълнява 

разпоредбите на чл. 115 от ЗЕ, на Правилата за управление на електроразпределителните 

мрежи и т. 3.6.1 от издадената му лицензия за наличие и работата на специализирано 
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звено - оператор на мрежата, както и относно осъществяването на оперативния обмен на 

информация между  оператора на електроразпределителната мрежа и електроенергийния 

системен оператор (съответно ТДУ), между оператора на електроразпределителната 

мрежа и оперативния дежурен персонал на подстанциите и между оператора на 

електроразпределителната мрежа и потребители и производители на електрическа 

енергия с оперативен дежурен персонал в своите електрически уредби, както и относно 

регистриране и събиране на данни за събития, при която се осигурява яснота и  точност.   

 

Присъединява ли в съответствие с нормативната уредба към мрежата 

потребители и производители на електрическа енергия, разположени на територията 

на лицензията;  

Спазва ли задължението да присъединява при условията на равнопоставеност 

спрямо останалите потребители от същата група всяко лице, разположено на 

територията на лицензията, което отговаря на изискванията по закона (т.3.4.1 от 

лицензията).  

Изпълнено ли е задължението Лицензиантът да откаже присъединяване към 

мрежата само в случаите, посочени в ЗЕ и в Наредбата за присъединяване на 

производители и потребители на електрическа енергия към преносната и 

разпределителните електрически мрежи. Има ли мотивиран отказ, посочване 

причините за него и срокът за осъществяване на присъединяването (съгласно т. 3.4.4 

от лицензията).  

 Спазено ли е задължението Лицензиантът да създава и поддържа 

информационна база данни относно всички присъединени към мрежата потребители, в 

която събира и съхранява информация и документи, свързани с: 

- разрешените мощности; 

- показанията на средствата за търговско измерване (съгласно т.3.13.6 от 

лицензията).  

Основанията, редът и сроковете за присъединяване на обекти на битови и небитови 

клиенти и на производители на електрическа енергия са регламентирани основно в Закона за 

енергетиката – Раздел Х „Присъединяване на производители и клиенти към мрежите. Достъп 

до мрежите”, Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ, обн. ДВ, бр. 35 от 

03.05.2011 г.), и Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически 

мрежи, действали в целия одитен период (отм. ДВ, бр. 31/4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г.).   

От представената от „Енерго-Про Мрежи” АД информация и справки се установява 

следното:  

В дружеството са разработени и се прилагат следните вътрешни процедури относно 

процедурата по присъединяване:  

 Процедура от системата за управление на качеството „Процеси, свързани с 

клиента”.  

Дружеството прилага Процедура от интегрираната система за управление на 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи - Процеси, свързани с клиента ………………………………….  

Версия: 03, която е част от документацията на: интегрираната система за управление на 

качеството, здравето и безопасността при работа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД 

(Интегрирана система за управление) и Системата за управление на качеството на „ЕНЕРГО-

ПРО Продажби” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД, наречени общо системи за 

управление. Процедурата е одобрена от УС на „Е.ОН България Мрежи” на 15.09.2011 г.  

Целта на процедурата е определяне на реда и отговорностите при: проучване и 

преглед на изискванията на клиентите; договаряне с клиента; осигуряване изпълнението на 

клиентските изисквания; обмена на информация с клиентите, включително обработка на 

рекламации и жалби; взаимоотношения с клиентите при регистриране на неправомерни 

действия от тяхна страна. Като част от документацията на системите за управление на 

„Енерго-Про Мрежи” АД, процедурата е задължителна за следните организационни единици 
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на дружеството: Дирекция Администриране на мрежата, Дирекция „Проекти, технологии и 

строителство”, Дирекция „Стратегия и развитие на мрежата”, Дирекция „Управление и 

координация на мрежата”,  Дирекция „Управление енергийни данни и СТИ” и за 

Разпределителните обслужващи центрове.  

Т. 4.1.2 от процедурата касае присъединяване на потребители и производители 

към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД и урежда най-

общо обмена на информация между клиентите и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, във връзка с 

присъединяването. Посочва се, че се извършват конкретни записи на всеки етап от 

присъединяването, като записите, свързани с клиентски изисквания, и резултатите от 

извършен преглед от компетентните организационни единици се документират в системата 

kVASy CRM. Подробно е описан редът и начинът на осъществяване на комуникацията и 

действията от компетентните дирекции във връзка с присъединяването на потребители и 

производители на електрическа енергия.  

Присъединяването на потребители и производители е подробно описано в бизнес 

процеси от процесни клетки:  

 ........ Обработка на договор за присъединяване, включващ процеси, както 

следва:   

- Процес „Проучване за присъединяване на потребител”;  

- Процес „Сключване на предварителен договор за присъединяване на потребител”;  

- Процес „Сключване на окончателен договор за присъединяване на потребител”;  

- Процес „Проучване за присъединяване на производител”; 

- Процес „Сключване на предварителен договор за присъединяване на 

производител”;  

- Процес „Сключване на окончателен договор за присъединяване на производител”; 

- Процес „Обработка на договор за присъединяване”.  

 .......... Проектиране и изграждане, включващ процеси, както следва:   

- Процес „Изготвяне на проект за изграждане на съоръжения”;  

- Процес „Изграждане на съоръжения”;  

- Процес „Извършване на комплексни изпитания”;  

- Процес „Проектиране и изграждане”; 

 .......... Включване на съоръжения към мрежата, включващ процеси, както 

следва:    

- Процес „Включване на съоръжения към мрежата”;  

- Процес „Включване на потребител към мрежата”;  

- Процес „Включване на производител към мрежата”.  

Приложени са и  действащите предходни версии на тези бизнес процеси. 

 

І. Присъединяване на обекти на потребители/клиенти на електрическа енергия:  
Общият брой на подадените заявления за проучване на условията и начина за 

присъединяване на обекти към мрежата, в периода 01.07.2008 г. - 30.11.2013 г. от битови и 

небитови потребители/клиенти/, по групи в зависимост от заявената мощност е, както 

следва:  
Проучване по 

външно ел. 

захранване с 

удостоверение 

за мощност, kW 

От 01.07. 

2008 г.  

до 31.12. 

2009 г.  

 

2010 год.  

 

2011 г.  

 

2012 г.  

 

2013 г.  
ОБЩО 

 12 920 5 768 5 776 6 401 6 149 37 014   

 

Съгласно представената от „Енерго-Про Мрежи” АД информация в писмо Изх. № К-

EPRG-42/09.01.2014 г., в периода от 01.07.2008 г. до 30.11.2013 г. не са налице изрични 

мотивирани откази по смисъла на чл. 117, ал. 4 от ЗЕ и чл. 3, ал. 2 и чл. 11 от Наредба № 6/ 

2004 г. за присъединяване, за обекти на потребители, желаещи присъединяване към 

електроразпределителната мрежа.  
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Общият брой на сключените с потребители договори за присъединяване за периода 

01.07.2008 г. до 31.11.2013 г. на лицензионната територия /Варна, Габрово, Горна Оряховица, 

Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен/ е, както следва:  

 

 От 01.07. 

2008 г. 

 

2009 год.  

 

2010 г.  

 

2011 г.  

 

2012 г.  

До 30.11. 

2013 г.  

 

 Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  ОБЩО  

І група 1 090  1 690 1 139  1 232 1 119  1 122 7 392 

ІІ група  1 076  1 299 932  1 053  1 074 1 031  6 465 

ІІІ група  340  364  261  280  267  280  1 792 

ІV група  187 215 144 129 136 139 950  

V група  176 161 130 119 112 106 804 

VІ група  71 94 66 66 62 67 425 

VІІ група  21 29 21 12 22 16 121 

VІІІ група  15 34 6 16 10 15 96 

ОБЩО 2 976 3 886 2 699 2 907 2 802 2 776  18 046   

 

Съгласно чл. 117, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г. 

за присъединяване, операторът на електроразпределителната мрежа може да присъединява 

клиент на електрическа енергия, който се намира на територията на друг оператор на 

електроразпределителна мрежа, когато това е технически и икономически целесъобразно и е 

в интерес на клиентите и с разрешение на ДКЕВР. С писмо Изх. № К-EPRG-

1507/19.03.2014 г. дружеството е предоставило информация и копия на документи за 

одитирания период относно присъединяване към електроразпределителната му мрежа 

следните обекти на битови и небитови клиенти, разположени на територията на други 

разпределителни предприятия:  

- През 2009 г. е присъединен обект на „...........................................” …… - Базова 

Станция №...... на GSМ оператор .........., находяща се в с. ........, общ. ..................., обл. Стара 

Загора, ЕКАТТЕ ......, ПИ ........ с мощност .. kW – Договор за присъединяване на обект на 

потребител към електроразпределителната мрежа по реда на чл. 117, ал. 5 от ЗЕ  

№ ДАМГО09-0116-ДАМГО09-0153/09.09.2009 г., като присъединяването на обекта ще се 

извърши съгласно условията на  Предварителен договор № ДАМГО09-0116 от 26.05.2009 г., 

подписан на 01.06.2009 г. С Решение № Р-102/09.07.2009 г. ДКЕВР е дала разрешение на 

„Е.ОН България Мрежи” АД да присъедини обекта, намиращ се на територията на „ЕВН 

България Електоразпределение” ЕАД, като е дала указания, че „Е.ОН България Мрежи” АД 

следва да представи в комисията доказателства за извършеното присъединяване в 14-дневен 

срок от въвеждането в експлоатация на присъединителните съоръжения.  

Електроразпределителното предприятие може да определя условията по чл. 7, ал. 1 за 

присъединяване след получаване на писмено разрешение за присъединяване от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В случая не е спазена разпоредбата на 

чл. 8, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наредба № 6/2004 г. за присъединяване, тъй като е сключен 

предварителен договор за присъединяване с потребителя на 26.05.2009 г., преди ДКЕВР да се 

е произнесла с разрешение за присъединяването на този обект № Р-102/09.07.2009 г., като 

искането за разрешение е направено от „Е.ОН България Мрежи” АД с писмо вх. № Е-12-00-

624/03.06.2009 г. В случая обаче е изтекла давността по чл. 34 от Закона за 

административните нарушения и наказания.  

- През 2013 г. са присъединени обекти на общо 30 клиенти (28 физически лица и 2 

юридически лица), представляващи апартаменти, находящи се в гр. Обзор, общ. Несебър, 

обл. Бургас, УПИ V-213008, кв. 3, блок А и блок Б, за които „Енерго-Про Мрежи” АД 

посочва, че се намират на лицензионната територия на „ЕВН България 

Електоразпределение” ЕАД. Подаден е сигнал от „Енерго-Про Мрежи” АД срещу 

„.................” ……. относно неосигуряване на достъп на упълномощени лица на лицензианта 

до трафопост, собственост на „......................” ……. за присъединяване към 
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електроразпределителната мрежа на потребителите – собственици на апартаменти в блокове 

в к.к. Обзор – Север. ДКЕВР е взела Решение № Ж-150 от 08.07.2013 г., с което е дала на 

„Енерго-Про Мрежи” АД задължителни указания да изготви и да предложи на дружеството 

договор за достъп и цена за достъп, определена съгласно Методика, одобрена от комисията, 

както и да присъедини потребителите, подали искане за проучване  на условията и начина за 

присъединяване на обектите към ЕРМ на лицензианта. За изпълнението на тези указания, 

„Енерго-Про Мрежи” АД е следвало да уведоми комисията в 10-дневен срок.   

Сключени са 31 броя договори за присъединяване на обект на потребител към ЕРМ на 

ниско напрежение с дата 20.09.2013 г., след подадени от потребителите искания за проучване 

с дата 31.07.2013 г. и издадени становища за присъединяване с дата 12.09.2013 г. В 

договорите като мощност е посочена 6 kW и цена за присъединяване, определена на база 

минимална схема на присъединяване на заявената от потребителя мощност, в съответствие с 

чл. 32 и чл. 33 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия и Решение № Ц-002/29.03-2002 г. в размер на 444 лв. за постоянната компонента. В 4 

броя от договорите мощността е 12 kW при цена 696 лева. Срокът за изграждане и въвеждане 

в експлоатация на присъединителните съоръжения е след сключване на договор за 

предоставяне на достъп със „....................” …….. - два месеца.  

Извършена е проверка на случаен принцип на 148 броя присъединявания на битови и 

небитови клиенти на територията на РОЦ Варна и гр. Шумен по групи за годините от 

одитирания период, за спазване от страна на дружеството на сроковете, предвидени в чл. 12 

и чл. 15 от Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители 

на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (отм. ДВ, 

бр. 31 от 4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г.), за изготвяне на становище или предварителен 

договор с условията за присъединяване, съответно изготвяне на окончателен договор, 

резултат на която се установи следното:  

- за 2008 г. от 7 броя прегледани досиета не се установи забавяне; 

- за 2009 г. от 8 броя, по 1 е налице забавяне; 

- за 2010 г. от 7 броя, по 5 броя е налице забавяне; 

- за 2011 г. от 8 броя, по 6 броя е налице забавяне; 

- за 2012 г. от 46 броя, по 13 броя е налице забавяне; 

- за 2013 г.  от 41 броя по 7 броя е налице забавяне. 

 

В допълнение, през 2013 г. дружеството не е спазило законоустановения 30-дневен 

срок по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/09.06.2004 г. за присъединяване, за произнасяне по 

искането за проучване на условията за присъединяване, подадени от битови и небитови 

клиенти, като е налице значително забавяне и няма доказателства за удължаване на срока по 

взаимно споразумение на страните, по следните искания с вх. номера, както следва:  

1. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2018792 от 20.08.2013 г. от 

........................................................ Издадено техническо становище за условията за 

присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа с изх. №ПТ-

ТС-267/28.01.2014 г. – 116 дни.  

2. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. №2180249 от 07.10.2013 г. от 

....................................................... Издадено техническо становище за условията за 

присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа с изх. №ПС-

ТС-4369/20.12.2013 г. – 68 дни;  

3. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2197947 от 09.10.2013 г. от ......................................., 

Издадено техническо становище за условията за присъединяване на обект на потребител към 

ЕРМ с изх. №ВН14-Ст-0024/13.01.2014 г. – 66 дни;  

4. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2230756 от 15.10.2013 г. от „...............................” 
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АД, Издадено техническо становище за условията за присъединяване на обект на потребител 

към електроразпределителната мрежа с изх. №ПС-ТС-187/21.01.2014 г.– 60 дни;  

5. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2338660 от 01.11.2013 г. от 

.........................................  за обект: изграждане на система за  автоматизирано събиране на 

данни за трафика по автомобилните пътища-съгласно приложен списък с нови обекти. Брой 

на фазите: монофазно; мощност 1 kW. Писмо с изх. №2338660  от 30.01.2014 г. за 

предоставяне на документи – 43 дни; 

6. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2340904 от 05.11.2013 г. от ........................... за 

обект „офис”. Издадено техническо становище за условията за присъединяване на обект на 

потребител към електроразпределителната мрежа с изх. № Д14-0287/17.01.2014 г. -  

39 дни; 

7.  Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2354435 от 07.11.2013 г. от „.......................” …… за 

обект жилищна сграда. Издадено техническо становище за условията за присъединяване на 

обект на потребител към електроразпределителната мрежа с изх. №ПС-ТС-283/30.01.2014г. 

Предварителен договор за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа № В14-0819/11.02.2014 г. – 37 дни;  

8. Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа с вх. № 2368606 от 08.11.2013 г. от „.............” …... за обект: 

жилищни сгради. Издадено техническо становище за условията за присъединяване на обект 

на потребител към електроразпределителната мрежа с изх. №ПС-ТС-4095 от 27.11.2013 г. 

Предварителен договор за присъединяване на обект на потребител към 

електроразпределителната мрежа № В14-0757/06.02.2014 г. – 36 дни.  

Получените от дружеството приходи от дейността по присъединяване на клиенти, 

съгласно утвърдените цени за присъединяване, в съответствие с чл. 32 от Наредба №1 от 

18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическа енергия и съгласно отменената 

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия са, както следва:  

 

ГРУПА МОЩНОСТ 
01.07.2008 г.  

31.12.2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

до 30.11. 

2013 г. 

I-ва група 

Присъединяване  

до 6kW 1 315 329,80 877 729,34 1 085 909,19 1 328 203,27 902 034,98 640 644,84 
II-ра 

група 

Присъединяване  
до 7kW до 15kW 2 870 293,47 1 412 585,97 2 243 562,62 2 471 566,20 2 777 364,88 638 550,74 

III-та 

група 

Присъединяване  

до 16kW до 50kW 555 753,28 700 306,90 522 006,79 533 219,76 654 462,47 630 120,40 
IV-та 

група 

Присъединяване  
до 51kW до 100kW 471 183,69 904 870,08 663 657,40 588 068,58 509 921,91 717 389,54 

V-та 

група 

Присъединяване  

до 101kW до 200kW 742 137,13 1 492 284,26 784 393,84 558 432,21 616 214,03 701 887,74 

VI-та 

група 

Присъединяване  
до 201kW до 500kW  

(от 201kW до 400kW) 861 872,35 1 426 970,75 1 265 733,72 639 236,81 228 659,48 410 918,97 
VII-ма 

група 

Присъединяване  
до 501kW до 1000kW 634 272,38 777 800,25 753 833,31 288 619,41 375 003,44 171 654,62 

VIII-ма 

група 

Присъединяване  

над 1000kW (над 

400kW) 160 786,33 483 225,47 1 351 265,49 1 372 892,29 887 012,64 456 551,63 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 7 611 628,42 8 075 773,02 8 670 362,36 7 780 238,53 6 950  673,83 4 367 718,48 

ОБЩА СТОЙНОСТ  

ЗА ПЕРИОДА:     43 456 394,64 

 

От представената от дружеството справка е видно, че най-големи са приходите на 

дружеството от дейността по присъединяване на клиенти през 2010 г.  

От предоставяни услуги, във връзка с присъединяването, дружеството е реализирало 

приходи в размер на:   
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Наименование на услуга 
01.07.2008 г. 

31.12.2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

01.01.2013 г. 

30.11.2013 г. 

Проучвателна работа по външно ел.  

захр., даване техн.указания и изд.на 

удостов. за мощност до 6kW 74 797,39 119 023,38 133 622,10 143 538,90 131 284,90 120 924,70 
Проучвателна работа по външно 

ел.захр., даване техн.указ. и изд.на 

удостов. за мощност от 7 до 15kW 96 592,97 135 584,53 144 139,48 151 409,75 149 022,00 141 066,00 
Проучвателна работа по 
вън.ел.захранване, даване техн.указ. 

и изд.на удост.за мощност от 16 до 

50 kW 40 590,74 54 162,53 59 439,99 64 307,10 62 358,40 64 082,25 
Проучвателна работа по вън.ел.захр., 

дав. техн.указания и изд.на 

удостов.за мощност от 51 до 100 kW 34 922,29 51 157,60 49 433,50 37 925,00 35 260,00 31 775,00 
Проучвателна работа по вън.ел.захр., 

даване техн.указ. и изд. на удост. за 

мощност от 101 до 200 kW 36 337,06 43 170,98 50 337,67 47 226,00 49 078,00 39 447,60 
Проучвателна работа по вън.ел.захр, 
даване техн.указ.я и изд. на удост. за 

мощност от 201 до 500 kW 24 812,26 37 763,79 35 376,24 33 195,83 37 018,50 18 083,75 
Проучвателна работа по вън.ел.захр., 

даване техн.указ. и изд. на удост. за 

мощност от 501 до 1000 kW 15 882,55 21 476,98 19 398,75 17 116,35 22 283,55 9 042,60 
Проучвателна работа по вън.ел.захр., 

даване техн.указания и изд. на удост. 
за мощност над 1000 kW 81 051,85 105 594,45 71 856,10 31 317,85 32 081,70 10 073,95 
Извършване на предварително 

проучване по външно ел.захранване 
без изд. на удостоверение за 

мощност 36 965,26 137 166,13 92 513,45 69 619,30 63 150,15 45 456,60 
Проучвателна работа по вън.ел.захр, 

даване техн.указ.я и изд. на удост. за 
мощност от 201 до 400 kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 807,25 
Проучвателна работа по вън.ел.захр., 

даване техн.указания и изд. на удост. 
за мощност над 400 kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 103,60 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 441 952,37 705 100,37 656 117,28 595 656,08 581 537,20 531 863,30 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА:   3 512 226,60 

 

Видно от представената справка, най-високи са приходите от предоставени услуги във 

връзка с присъединяването през 2009 г.   

 

ІІ. Присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия:  
Видно от представената справка, в периода 01.07.2008 г. - 30.11.2013 г. в дружеството 

са подадени общо 1297 броя искания за становища за условията и начина на присъединяване 

на обекти за производство, от производители по вид източник, както следва:  

За 2008 г. – 108 броя, от които: ВяЕЦ – 69, ФвЕЦ – 37, ВЕЦ – 2 за  общо 225 302 kW; 

За 2009 г. – 364 броя, от които: ВяЕЦ – 138, ФвЕЦ – 224, ВЕЦ – 1, БиоЕЦ – 1 за  общо 

573 446 kW; 

За 2010 г.  – 246 броя, от които: ВяЕЦ – 32, ФвЕЦ – 208, ВЕЦ – 5, БиоЕЦ – 1 за  общо 

265 255 kW; 

За 2011 г.  – 249 броя, от които: ВяЕЦ – 32, ФвЕЦ – 210, ВЕЦ – 3, БиоЕЦ – 4 за  общо 

192 862 kW; 

За 2012 г.  – 223 броя, от които: ВяЕЦ – 47, ФвЕЦ – 151, ВЕЦ – 7, БиоЕЦ – 18 за  общо 

69 764 kW; 

За 2013 г. /до м. 11./ – 108 броя, от които: ВяЕЦ – 2, ФвЕЦ – 90, БиоЕЦ – 16 за  общо 

265 255 kW.  

 

От подадените искания за присъединяване на производители от ВЕИ към 

електроразпределителната мрежа на дружеството, в обхвата на чл. 24 от ЗЕВИ,  обнародван в 

ДВ, бр. 35/03.05.2011 г. (в сила от 03.05.2011 г.) попадат, както следва: за 2011 г. – 83 броя; за 

2012 г. – 172 броя, за 2013 г.  - 96 броя.  
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Съгласно представената от „Енерго-Про Мрежи” АД информация са налице откази за 

присъединяване по смисъла на чл. 117, ал. 4 от ЗЕ и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 от 

09.06.2004 г. за присъединяване, за следните производители в периода 01.07.2008 г. - 

30.11.2013 г.: 

- „.............................” ………… във връзка с предварителен договор за 

присъединяване на независим производител на електрическа енергия, предложен му по 

негови искания с № 104370 и № 104371 от 20.01.2010 г., точки от който според 

производителя са в противоречие с издаденото му Становище за условията за 

присъединяване на обект на производител към ЕРМ от „Е.ОН България Мрежи” АД (с изх. 

№ 3053/14.01.2010 г.).  

След запознаване с документите по преписката се установи, че „...........................” 

………….. е подало искане с вх. № 60802/04.08.2010 г. за проучване на условията за 

присъединяване на малка ветрова електроцентрала с мощност .. MW. В отговор „Е.ОН 

България Мрежи” АД е изразило становище с изх. № 1009/10.09.2008 г., че няма възможност 

за присъединяване на нови производители поради изчерпване на преносния капацитет и 

максимална натовареност на съществуващите съоръжения, но не е спазен 30-дневния срок от 

подаване на искането за проучване по чл. 50, ал. 3 от Наредба № 6/2004 г. за присъединяване.  

На 23.06.2009 г. „.........................” ……….. е подало нови искания за проучване за 

централа с мощност .. MW (2 х .... MW). Със становище с изх. № 3052/20.10.2009 г. „Е.ОН 

България Мрежи” АД е уведомило за изискванията към присъединяването и че на основание 

чл. 52, ал. 2 от Наредба № 6/2004 г. ще бъде изискано становището на „НЕК” ЕАД. В случая 

отново не е спазен 30-дневния срок за изготвяне на становище до производителя на 

електрическа енергия. Искането от „Е.ОН България Мрежи” АД до „НЕК” ЕАД е с изх.  

№ 7819/03.11.2009 г.  

На 05.11.2009 г. „............................” …….. е изразило писмено несъгласие с условията 

на присъединяване, посочени в цитираното становище на дружеството. С изх. № 3053/ 

14.01.2010 г. „Е.ОН България Мрежи” АД е изразило ново становище, в което е посочило 

конкретните условия за присъединяване. На 20.01.2010 г. „..................” ………. е подало 

искания за сключване на предварителни договори в съответствие с чл. 56 от Наредба № 

6/2004 г. Отправено е искане от „Е.ОН България Мрежи” АД до „НЕК” ЕАД за проучване на 

условията за присъединяване към преносната мрежа с изх. № 390/ 22.01.2010 г. От своя 

страна „НЕК” ЕАД с писмо от 21.05.2010 г. е уведомило, че становище би могло да бъде 

изразено едва през 2013 г. след изясняване на реалните срокове за реконструкция на 

съществуващата преносна мрежа.  

С писмо от 04.06.2010 г. разпределителното предприятие е уведомило производителя 

за невъзможността да бъде присъединен предвид липсата на положително становище от 

„НЕК” ЕАД, поради което и на основание чл. 25 от предварителния договор за 

присъединяване е налице непреодолима сила и невъзможност да бъде осъществено 

присъединяването. С писмо изх. № 2927/24.06.2010 г. дружеството е отправило покана до 

„...............................” ООД да подпишат изготвения предварителен договор за 

присъединяване, с оглед което е налице неизпълнение на задължението по чл. 56, ал. 2 от 

Наредба № 6/2004 г., дружеството да предложи предварителен договор в срок от 30 дни от 

датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор. С вх. № 

2479/06.08.2010 г. дружеството е отправило до лицензианта предложение за изменение на 

конкретни текстове от договора. С писмо с изх. № 4088/19.08.2010 г. дружеството е 

направило мотивиран отказ за присъединяване на обекта на производителя съгласно чл. 54, 

ал. 1 от Наредба № 6/2004 г. за присъединяване, поради техническа невъзможност, породена 

от липсата на преносен капацитет в мрежа 110kV, въз основа на писмо на „НЕК” ЕАД. След 

мотивирания отказ Дружеството е изразило становище с изх. № EBGG-2655#2/01.08.2011 г., 

че предвид липсата на предварителен договор за присъединяване, в съответствие с § 6 от 

ПЗР на новия ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г. следва да бъде стартирана нова процедура по 

присъединяване в съответствие с производството по Раздел ІІ Присъединяване на енергийни 

обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.  
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В допълнение следва да се отбележи, че „...................” ……….. е подал жалба от 

19.08.2010 г., а с вх. № Е-12-00-352/08.09.2010 г. и в ДКЕВР. След отмяна на мълчалив отказ 

на ДКЕВР, с Решение № …………/03.04.2012 г. по адм. дело № ………./2010 г. на Върховния 

административен съд, потвърдено от Петчленен състав на ВАС с Решение № ........./ ............. 

г., с Решение № …………./21.01.2013 г. ДКЕВР се е произнесла по подадената жалба и е 

прекратила преписката. Решението е в сила. 

- „.......................................” ………….във връзка със система за производство на 

електрическа енергия от биомаса, който е подал жалба в ДКЕВР, като е изложил твърдения в 

следните насоки: Лицензиантът е уведомил производителя, че на основание чл. 52, ал. 2 от 

Наредба № 6/2004 г. за присъединяване е изискал съгласуване от „НЕК” ЕАД относно 

условията за присъединяване на централата. Със Становище от 27.07.2012 г. „НЕК” ЕАД е 

уведомило електроразпределителното дружество, че присъединяването на нови генерирарщи 

мощности 20 kV към подстанция „Каварна” е невъзможно, тъй като капацитетът е запълнен. 

Присъединяване на нови ВЕИ мощности ще бъде възможно след предстоящата 

реконструкция на подстанцията и изграждане на преносната мрежа в региона. Според 

„Енерго-Про Мрежи” АД е налице обективна невъзможност дружеството да продължи 

процедурата по присъединяване на централата.   

Комисията се е произнесла по жалбата с Решение № ………../19.11.2012 г., с което е 

прекратила преписката, образувана по жалбата на дружеството, като не са намерени 

неизпълнение на задължения на лицензианта и на „НЕК” ЕАД по издадените им лицензии.  

Впоследствие, от страна на „НЕК“ ЕАД е предложен предварителен договор във 

връзка с присъединяването на въпросния обект. Съответно процедурата е продължена при 

реда и условията на приложимата нормативна уредба и съобразно заявленията на 

производителя.  С писмо изх. № EPRG-516#4/07.01.2014 г. лицензиантът е изпратил на 

„НЕК” ЕАД подписани екземпляри на предварителен договор за присъединяване на обект на 

разпределителното предприятие към преносната мрежа във връзка с присъединяване на  

обект – електрическа централа за производство на биомаса, намираща се в гр. Каварна, обл. 

Добрич, с мощност 1 MW, присъединявана към килия „Божурец”, подстанция 110/20kV 

„Каварна”.   

В одитирания период не е приключила процедурата по присъединяване на общо 127 

производители на електрическа енергия от ВИ, които са подали искания за присъединяване, 

поради следните причини:  

- 35, при които е изтекъл двугодишният срок по чл. 58 от Наредба № 6/2004 г.; 

- 24 прекратени по искане на производителите от ВИ; 

- 21, по които производителите на ел.енергия от ВИ не са заявили съгласие или 

несъгласие относно графиците за присъединяване по § 18, ал. 2 от ПЗР на ЗЕВИ; 

- 31, по които предварителните договори се считат за прекратени съгласно § 6, ал. 5 

от ПЗР на ЗЕВИ; 

- 1 договор – анулиран поради промяна на собствеността, след което е сключен нов 

договор;  

- 1, по който няма произнасяне със становище от „НЕК“ ЕАД; 

- 14, по които не е изтекъл срокът по графиците за присъединяване по § 18, ал. 2 от 

ПЗР на ЗЕВИ.  

Съгласно представена справка, в одитирания период дружеството е сключило общо 

481 броя предварителни договори за присъединяване на обекти на производители на 

електрическа енергия:  

 

  

2008 г. 

 

2009 год.  

 

2010 г.  

 

2011 г.  

 

2012 г.  

 

2013 г.  

 

 Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  ОБЩО  

ФвЕЦ 17  128 119 81 30 11 386  

ВтЕЦ  30  22 11 6 1 1 71 

 ВЕЦ 1  1 1 0 1 4 8 
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Когенератор 2 0 0 2 0 0 4  

Биомаса   0 0 0 1 2 9 12 

ОБЩО 50 151 131 90 34 25 481  

 

Съгласно представена справка, в одитирания период дружеството е сключило общо 

443 броя окончателни договори за присъединяване на обекти на производители на 

електрическа енергия от ВИ:  

 

  

2008 г. 

 

2009 год. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

 Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  Брой  ОБЩО  

ФвЕЦ 3 34 73 97 88 42 337 

ВтЕЦ  19  40 17 11 2 0 89 

ВЕЦ 2  1 0 1 0 1 5 

Когенератор 0 3 0 1 1 0 5  

Биомаса   0 0 1 0 1 5 7 

ОБЩО 24 78 91 110 92 48 443 

 

След извършената проверка се установи, че от тях въведени в търговска експлоатация 

са общо 258 броя обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, както следва:  

За 2008 г. – 26 броя;   

За 2009 г. – 45 броя; 

За 2010 г. – 65 броя;  

За 2011 г. – 65 броя;  

За 2012 г. – 41 броя;  

За 2013 г. – 16 броя.  

В резултат на извършената проверка се установи следното:   

За одитирания период към разпределителната мрежа „Енерго-Про Мрежи” ЕАД има 

присъединени 288 бр. производители на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана 

мощност от 318,3 МW.  

Прегледани и анализирани са общо 338 досиета на производители, подали 

заявления за присъединяване (подробна информация за които е представена в Приложение 

№ 1 към настоящия доклад), като са направени следните констатации: 

Дружеството е сключило 5 бр. предварителни договори с производители, подали 

искане за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от ВИ в 

неизпълнение на чл. 26, ал. 4 от ЗЕВИ, където за обекти с обща инсталирана мощност до 30 

кW изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради и недвижими имоти в 

урбанизирани територии, не се сключва предварителен договор за присъединяване (в сила от 

10.04.2012 г., след изменение на ЗЕВИ). Сключените предварителни договори са със 

следните лица: 

1. ................... за ФвЕЦ с мощност 30 кW, предварителен договор  

№ Д12-5602/01.10.2012 г. от 06.11.2012 г.; 

2. „................” ЕООД за ФвЕЦ с мощност 15 кW, предварителен договор № П-Т12-

100-05.04.2012 от 17.04.2012 г.;  

3. „......” ЕООД за ФвЕЦ с мощност 7,2 кW, предварителен договор № П-Г12-113-

10.04.2012 от 18.04.2012 г. 

4. ......................................... за ФЕЦ с мощност 30 кW, предварителен договор №П-Р12-

166-21.05.2012 г. от 30.05.2012 г.; 

5. .................................................... за ФвЕЦ с мощност 15 кW, предварителен договор 

П-В12-149-10.05.2012 г. от 14.05.2012 г. 

 Цитираните по-горе производители са сключили предварителни договори за 

присъединяване на обекти за производство на енергия от ВИ след 10.04.2012 г., след 
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отпадане на задължението за сключването им. Дружеството е следвало да изготви и 

предложи на лицата сключването на окончателни договори за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа, съгласно условията посочени в издадените становища за 

условията и начина за присъединяване. При сключването на предварителни договори за 

цитираните обекти са налице данни за допуснато неспазване от „Енерго-Про Мрежи“ АД 

на разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от ЗЕВИ във връзка с чл. 24, т. 1 от същия закон. 

От общия брой досиета се установи: 

- за 84 присъединявани обекти не е спазен срокът от 30 дни за изготвяне на 

писмено становище за условията за присъединяване, определен в чл. 55, ал. 1 от Наредба  

№ 6/2004 г. за присъединяване и чл. 26, ал. 3 от ЗЕВИ, като само през 2010 г. неспазени са 

срокове за 60 обекта на производители, които представляват 65% от общия брой (91) 

прегледани досиета за същата година.  

- за 26 присъединявани обекти не е спазен срокът от 30 дни за предлагане от страна на 

дружеството на проект на предварителен договор за присъединяване на електрическа 

централа, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 2 от Наредба № 6/2004 г. за присъединяване.   

Удължените срокове във връзка с изготвяне на предварителните договори са свързани 

със забавяне от страна на „НЕК” ЕАД на съгласувателната процедура по чл. 52, ал. 2 от 

Наредба № 6/2004 г. за условията за присъединяване на централи към разпределителната 

мрежа средно напрежение. 

След преглед и анализ на представената документация и водената кореспонденция се 

установи, че дружеството е изискало внасянето на авансово плащане от страна на 

производителя, в определения размер по чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗЕВИ и гаранциите, в случаите, 

когато производителят е поел задължението за изграждане на присъединителните 

съоръжения. Внесените гаранционни суми коректно се възстановяват в определения срок от 

един месец, съгласно пар. 6, ал. 3 от ПЗР на ЗЕВИ, чрез сключване на анекси към договорите 

за присъединяване. 

Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява след 

представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и 

на електрическата централа, издаден при условията и по реда на ЗУТ, съгласно чл. 59 от 

Наредба № 6.  

По силата на чл. 31 от ЗЕВИ въвеждането в експлоатация на енергийни обекти за 

производство на електрическа енергия от ВИ се извършва по реда на наредбата по чл. 117, 

ал. 2 от ЗУТ, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на искане, придружено със 

съответните документи, включително за извършени 72-часови проби.  

Предвид изискванията на чл. 64 и чл. 65 от Наредба № 6/2004 г. при 

присъединяването на новоизградена електрическа централа към електрическата мрежа 

включващи: поставяне под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови 

изпитвания на отделни съоръжения и включване на електрически генератор в паралел към 

електрическата мрежа, от дружеството бяха изискани за всички присъединявани обекти за 

одитирания период: заповеди за поставяне под напрежение за комплексни изпитания, на 

основание чл. 10 от Наредба № 9; протоколи с резултатите от проведените 72-часови проби; 

заповеди за поставяне под напрежение с цел въвеждане в експлоатация, както и датата на 

първоначалния отчет съгласно протоколите за отчет на монтираните средства за търговско 

измерване.  

След преглед и анализ на представените документи се установи следното: 

- за 81 бр. обекти не са представени заповеди за 72-часови проби; 

- за 82 бр. обекти не са представени заповеди за поставяне под напрежение с цел 

въвеждане в експлоатация;  

- от изисканата справка за датата на първоначалния отчет на СТИ на всички влезли в 

експлоатация обекти на производители се установи, че за 7 бр. производители, 

първоначалният отчет на СТИ е преди датата за поставяне под напрежение и преди периода 

на проведените 72-часови комплексни изпитания, съгласно издадените заповеди. 
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Предвид горното може да се направят следните изводи: 

- при 18,6% от присъединяваните обекти на производители от ВИ не е приложена 

етапността за присъединяване към електрическата мрежа и поставяне под напрежение на 

новоизградена централа, съгласно чл. 63 и чл. 64 от Наредба № 6/2004 г. за присъединяване. 

Съгласно чл. 64 от Наредба № 6/2004 г. поставянето под напрежение на 

електрическите съоръжения се осъществява, след сключване на договор за ползване на 

мрежата и достъп до нея, съгласно чл. 104 ЗЕ.  

Разпоредбата на чл. 116 (в сила от 17.07.2012 г.) от ЗЕ задължава оператора на 

електроразпределителната мрежа да присъедини всеки обект на производител на 

електрическа енергия, който е сключил писмен договор за присъединяване, изпълнил е 

задълженията си по договора (изградил е електрически уредби в собствения си имот или на 

имот, в който има право да строи, спазил е нормативните изисквания за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа) и е сключил договор за достъп по чл. 84, ал. 2 (в сила от 

17.07.2012 г.) от ЗЕ.  

Договорите за достъп са част от процедурата по присъединяване от една страна, а от 

друга страна, са условие за сключване и изпълнение на договорите за изкупуване от крайния 

снабдител на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници. 

Съгласно чл. 30 от ЗЕВИ (в сила от 03.05.2011 г.) производителите на електрическа 

енергия от ВИ, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност над 30 кW, 

сключват договор за достъп с оператора на разпределителната мрежа при общи условия, 

одобрени от ДКЕВР, а тези с мощност до 30 кW включително, ползват разпределителните 

мрежи, към която са присъединени, при общи условия, одобрени от ДКЕВР. 

От прегледа на представената документация се констатира следното: 

- 200 обекта на производители на електрическа енергия от ВИ с мощност над 30 кW 

имат подписани договори за достъп при общи условия, одобрени от ДКЕВР с решение  

№ ОУ-9/20.05.2013 г. Общата инсталирана мощност на тези обекти възлиза на 264 593 кW.; 

- 6 производители с мощност над 30 кW (общо 2 551 кW) не са подписали договори за 

достъп при Общи условия. За тези производители достъп до мрежата е предоставен съгласно 

сключен индивидуален договор, клауза от които гласи, че срокът на индивидуалния договор 

е до влизане в сила на общите условия; 

- 60 производители с мощност над 30 кW (общо 138 696 кW) нямат подписани 

договори за достъп, както индивидуални, така и договори при Общи условия. Съгласно 

справката за първия отчет на СТИ, съоръженията на тези производители са поставени под 

напрежение пред 2008 г., 2009 г. и 2010 г. без договор за ползване на мрежата и достъп до 

нея. В тези сключени договори за присъединяване няма изискване за предоставяне на 

сключен договор за достъп след изграждане на обекта, а съществуват клаузи относно срока 

за присъединяване на обект на производител (чл. 6), който е 7-дневен от представянето на: 

разрешение за ползване на обекта и присъединителните съоръжения, декларация за 

съответствие на електрическите инсталации с изискванията за безопасност и технически 

норми и сключен договор за продажба на електрическа енергия. Присъединяването на обекта 

към мрежата (чл. 7 от договорите за присъединяване) се осъществява след извършени 72-

часови единични и комплексни изпитвания, получаване на документ за въвеждане в 

експлоатация по ЗУТ и включване на централата в паралел към електрическата мрежа.  

Въпреки че към този период не е съществувало задължение за сключване на договори 

за достъп, уредено в закон по отношение присъединяване на производителите от ВИ (ЗЕВИ), 

то такова е уредено по силата на препращащата норма на чл. 13, ал. 2 от Закона за 

възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, (отменен с влизане в 

сила на ЗЕВИ), който указва за приложимостта на Наредба № 6/2004 г. за присъединяване. 

Основание за сключване на договори/сделки за достъп е било и сега е уредено в чл. 104 от ЗЕ 

(ДВ, бр. 74 от 2006 г., ДВ, изм. ДВ, бр. 55 от 2007 г., последно изм. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в 

сила от 17.07.2012 г.), съгласно който ползвателите на съответната мрежа уреждат чрез 

сделка взаимоотношенията с оператора на електро-разпределителната мрежа за ползване на 

мрежата и достъп до нея, както и в Наредба № 6/2004 г. за присъединяване чл. 63 - чл. 65.  
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За обекти на производители по чл. 24, т.1 от ЗЕВИ, удостоверяването за въвеждане в 

експлоатация, респективно прекратяване на договора за присъединяване е датата на 

заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа 

енергия. За одитирания период в дружеството са подадени 62 бр. заявления от 

производители по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност 1 203 кW за ползване на 

разпределителните мрежи, при общи условия. 

Съгласно договорите за присъединяване на обекти на производители на електрическа 

енергия от ВИ цената за присъединяване е равна на действителните разходи за 

изграждане на присъединителните съоръжения. На основание чл. 60, ал. 5 и 7 от Наредба 

№ 6/09.06.2004 г. за присъединяване, изградените присъединителни съоръжения и техните 

сервитутни зони се прехвърлят възмездно на електроразпределителното дружество на база 

взаимно признати разходи. Производителят се задължава да представи за одобрение от 

страна на ЕРП оферта за необходимите разходи за изграждане на присъединителните 

съоръжения, която оферта производителят внася в ЕРД, чрез изведена деловодно бланка 

„Искане”.  
 

Видно от представените от дружеството документи – справки и отчети относно 

подадени в дружеството и разгледани от него жалби:  

През 2008 г. са постъпили 3 127 броя жалби, от които за правото на потребителя да 

бъде присъединен – 154 жалби, от които 59 удовлетворени; 

През 2009 г. са постъпили 4 866 броя жалби, от които за правото на потребителя да 

бъде присъединен – 270 жалби, от които 140 удовлетворени; 

През 2010 г. са постъпили 6 088 броя жалби, от които за правото на потребителя да 

бъде присъединен – 371 жалби, от които 198 удовлетворени; 

През 2011 г. са постъпили са постъпили 5 415 броя жалби, от които за правото на 

потребителя да бъде присъединен – 276 жалби, от които 89 удовлетворени; 

През 2012 г. са постъпили 4 575 броя жалби, от които за правото на потребителя да 

бъде присъединен – 294 жалби, от които 57 удовлетворени; 

През 2013 г. са постъпили 7 116 броя жалби, от които за правото на потребителя да 

бъде присъединен – 448 жалби, от които 51 удовлетворени.  

Конкретно по отношение на жалбите и сигналите относно присъединяване по реда на 

чл. 20, ал. 5 от Наредба № 6/09.06.2004 г. за присъединяване, дружеството посочва, че 

същите са, както следва: 1 за 2009 г., 8 са 2010 г., 12 за 2011 г., 21 за 2012 г. и 23 за 

одитирания период от 2013 г. или общ брой 65.   

Общият брой на жалбите относно присъединяване по реда на чл. 60, ал. 5 от Наредба 

№ 6/09.06.2004 г. за присъединяване е 3, от които 1 бр. през 2012 г. и 2 бр. през 2013 г.  

По отношение спазването на задълженията на лицензианта да присъединява при 

условията на равнопоставеност спрямо останалите потребители от същата група всяко 

лице, разположено на територията на лицензията, което отговаря на изискванията по 

закона, дружеството е предприело и изпълнява мерки, заложени в Програмата за 

съответствие, с цел осигуряване на равнопоставен достъп до електроразпределителната 

мрежа и до услугите, предоставяни от лицензианта, включително и по отношение на 

бъдещите производители на енергия от възобновяеми източници.  

През 2009 г. са постъпили 29 жалби от такива производители, повечето от които са 

преценени като неоснователни и не са били удовлетворени. На жалбоподателите е 

предоставена аргументация, когато присъединяването се дължи на липсата на преносен 

капацитет от страна на преносното предприятие „Национална електрическа компания” ЕАД, 

който въпрос е от важно значение за развитието на преносната и разпределителните мрежи 

при прилагането на стимулите за насърчаване на производството и потреблението на 

електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници.  

През 2010 г. са постъпили 113 броя жалби от производители, като нарастването на 

броя на жалбите е свързано с предходното увеличаване на исканията за проучване на 

условията за присъединяване съгласно чл. 52, ал. 2 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за 



 120 

присъединяване, по които „НЕК” ЕАД не е предоставило становище в законоустановения 

срок, както и с уведомлението за прекратяване на процеса по присъединяване на  

производители до 2013 г. на територията на област Добрич. На жалбоподателите е 

предоставена необходимата аргументация, когато присъединяването се дължи на липсата на 

преносен капацитет в мрежата на преносното предприятие „НЕК” ЕАД, особено в региона 

Добрич-Балчик-Каварна-Шабла-Генерал Тошево. Лицата, подали жалби срещу забавянето на 

процеса по присъединяване, са получили мотивирани отговори относно забавяне на процеса 

поради непредоставяне на становище или предварителен договор от „НЕК” ЕАД.  

През 2011 г. жалбите от производители – 93 броя са основно свързани с 

ограниченията на производители, налагани от „ЕСО” ЕАД в региона на Добрич поради 

недостатъчния преносен капацитет на преносната мрежа на „НЕК” ЕАД в пръстена 110 kV 

Варна-Албена-Балчик-Каварна-Шабла-Генерал Тошево-Добрич. Друга част от жалбите 

касаят забавяне в хода на процеса по присъединяване, предизвикано от непредоставяне на 

становище или предварителен договор или забавяне в предоставянето им от „НЕК” ЕАД.  

През 2012 г. жалбите от производители нарастват значително – до 216 броя, повечето 

от които са преценени като неоснователни, като значителна част от тях – 139 броя са 

свързани с определянето на временна цена за достъп до ЕРМ с Решение № Ц-33 от 

14.09.2012 г. на ДКЕВР. Най-често жалбите са свързани със забавяне на процеса по 

присъединяване, предизвикано от непредоставяне на становище или предварителен договор 

или забавяне в предоставянето им от „НЕК” ЕАД. Друга група от жалбите произтичат от 

законодателните промени – чл. 24 от ЗЕВИ, както и въвеждането и прилагането на графици 

за присъединяване на обекти при наличие на сключени предварителни договори.   

При мерките за осигуряване на равнопоставеност на потребителите до предоставяните 

от дружеството услуги са отчетени промените в нормативната уредба - влизането в сила на 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ., бр.35 от 03.05.2011 г.), както и 

неговите изменения и допълнения (конкретно тези в сила от 10.04.2012 г.), с които се 

въвежда нова правна уредба на обществените отношения и нови правила по отношение 

присъединяването на производителите от ВИ, а впоследствие изключения от общия ред на 

присъединяване в чл. 24 и чл. 25 от закона, облекчена процедура по присъединяване на  

обекти по чл. 24, т. 1, предвиждане на графици за присъединяване на производителите – 

страни по сключени предварителни договори, определяне на цена в зависимост от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация, а не от датата на акта за завършване изграждането на 

енергийния обект и други. Лицензиантът е уведомил страните по сключени предварителни 

договори за възможните срокове за присъединяване, определени след съгласуване с „НЕК” 

ЕАД. Съобразно новия ред по § 18, ал. 6 общо 21 предварителни договора с производители  

се смятат за прекратени предвид незаявяване или изразено несъгласие с предложените 

срокове за присъединяване. Лицензиантът е отчел по отношение на всички свои потребители 

решението на ДКЕВР, с което са определени нулеви мощности за присъединяване на 

производители по реда на чл. 23 от ЗЕВИ. Дружеството е продължило да разглежда искания 

за присъединяване на обекти на производители, които попадат в обхвата на чл. 24 и чл. 25 от 

ЗЕВИ.   

В допълнение, дружеството посочва, че всички случаи на ограничавания на 

производители на ел. енергия от ВИ са в резултат на разпореждания от „ЕСО” ЕАД и като 

такива са задължителни за изпълнение от оператора на електроразпределителната мрежа.  

Дружеството не е издавало разпореждания за ограничаване на производството на 

електрическа енергия от ВИ, с изключение на случаите на планирани прекъсвания, които са 

твърде малко на брой и не попадат в дефиницията на § 1, т. 27 от ДР на ЗЕВИ „значително 

намаляване на количествата пренесена и/или разпределена енергия”. През 2012 г. 

дружеството е предоставило на ДКЕВР информация съгласно чл. 30, ал. 7 от ЗЕВИ относно 

случаите на значително намаляване на количествата пренесена и разпределена електрическа 

енергия от ВИ (писма с изх. №№ EBGG-357/21.01.2012 г., EBGG-4173/12.07.2012 г., EPRG-

1986/ 21.12.2012 г., EPRG-3777/ 30.07.2013 г).  
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След извършената проверка и анализ на информацията относно присъединяване на 

производители от възобновяеми източници, одитният екип установи, че дружеството не е 

спазило регламентирания срок за изготвяне на писмено становище за условията и начина на 

присъединяване на енергийни обекти, определен в чл. 55, ал. 1 от Наредба № 6/2004 г. и  

чл. 26, ал. 3 от ЗЕВИ.  

За част от присъединяваните обекти липсват изискуемите документи по чл. 31,  

ал. 10 от ЗЕВИ във връзка с чл. 63, чл. 64 и чл. 65 от Наредба № 6/2004 г. и чл. 104 от ЗЕ, а 

именно: документи за извършени 72-часови проби, сключени сделки за продажба на 

електрическа енергия, пренос, за ползване на мрежата и достъп до нея, което 

представлява неспазване на действащото законодателство и създава предпоставки за 

сключване на договори за продажба на електрическа енергия със снабдителното 

предприятие, без да са изпълнени всички императивни норми на закона.  

Дружеството не е създало и не поддържа отделна информационна база данни 

относно всички присъединени към мрежата клиенти, в която да се съхранява информация 

за разрешените мощности и показанията на СТИ, различна от тази в регистъра на 

показанията на средствата за търговско измерване на всички клиенти на дружеството. 

На новоприсъединените потребители се монтират нови средства за търговско измерване.  

Лицензиантът следва да създаде и да поддържа отделна база данни за 

присъединените към мрежата клиенти, в която да се съхранява информация за 

разрешените мощности и показанията на СТИ или да осигури възможност за 

самостоятелното им отграничаване в създадената и поддържана база данни, в която се 

съхранява информация за разрешените мощности и показанията на СТИ на всички клиенти 

на дружеството.  

 

11. Изпълнено ли е задължението елементите на мрежата, чрез които 

лицензиантът осъществява дейността по лицензията, да са негова собственост или да 

има вещно право на ползване върху тях (съгласно т. 3.1.3 от лицензията). 

Анализ на структурата на активите по видове дейности 

Информацията за нетекущите активи, обхващаща структурата по години от 2008 г.-

2013 г. по годишен финансов отчет и инвентарни книги е представена в таблицата: 

 
Нетекущи активи от 
годишен финансов отчет 31.12.2008  31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 (в хил. лева)       
Балансова стойност към 
01.01. 318,292 339,926 360,990 387,918 410,673 431, 610 

Придобити 56,120 59,559 72,826 66,368 66,026   20, 416 

Трансфери 85 5 55      

Отписани -351 -907 -5,979 -1,248 -222      -150 
Начислена амортизация за 
годината -34,220 -37,593 -39,974 -42,365 -44,867  -50, 810 

Балансова стойност към 
31.12. 339,926 360,990 387,918 410,673 431,610      401, 066 

              

Разходи за 
придобиване на активи, 
незавършени към края 
на периода -33,005 -25,787 -44,924 -41,127 -26,186 -17, 653 

              
Общо активи към края на 
периода, съгл. 
инвентарна книга 306,921 335,203 342,994 369,546 405,424 383, 413 

 

 

Анализът на нетекущите активи на „Енерго-Про Мрежи“ АД показва, че в периода до 

2012 г. стойността нараства с направените инвестиции по години, докато в 2013 г. намаляват. 

Стойността на придобитите активи през 2013 г. е около три пъти по-малка, спрямо 
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предходните периоди. Балансовата стойност на нетекущите активи нараства с 18 % от края 

на 2008 г. към 31.12.2013 година. Стойността на разходите за придобиване на активи към 

края на 2013 г. е намалена до 17 653 хил. лв.  

Инвестициите, извършвани от дружеството, се отчитат първоначално като разходи за 

придобиване на активи, където се натрупват всички разходи, свързани с изграждането на 

съответните обекти. При завършването на всеки обект се прехвърля в сметките за отчитане 

като актив, който започва да се амортизира.  

Нетекущи активи за регулирана и нерегулирана дейност 

Дружеството отчита активите отделно за регулирана и отделно за нерегулирана 

дейност с различен инвентарен номер. През разглеждания период не са придобивани активи 

за нерегулирана дейност, но има активи, които са били отчитани за регулирана дейност, но 

са трансферирани към нерегулирана дейност. Балансовата стойност на активите към края на 

всеки период е предоставена в таблицата по-долу: 

 

Дружеството е предоставило информация във вид на справка от инвентарната книга, 

видно от която дружеството притежава активи – недвижимо имущество, за които не 

разполага с документ за собственост при следната балансова стойност към 31.12.2013 г., а 

именно:  

 

Общо Регулирана дейност Нерегулирана дейност 

Земи Сгради Земи Сгради Земи Сгради 

1 663 613.97 3 436 973.11 1 663 613.97 3 435 320.93 0.00 1 652.18 

 

Земи на стойност 1 663 613.97 лв.  
Сгради на стойност - 3 436 973.11 лв. 

Или общо на стойност – 5 100 587.08 лв.  

В представения на одитния екип годишен финанасов отчет за 2013 г. е посочено, 

че в резултат на отделянето на ЕРП Горна Оряховица от «Националната електрическа 

компания» ЕАД през 2000 г., дружеството е придобило земи и сгради, за които липсват 

документи за собственост. Одиторите отбелязват, че дружеството е в процес на осигуряване 

на актовете за собственост и притежава първичните документи за отчитане на тези имоти. В 

отчета не са отчетени текущи задължения, свързани с тези ИМС, като на база на 

наличната информация дружеството не е било в състояние да направи приблизителна 

преценка за размера на тези задължения към датата на баланса.   

Във връзка с проверката на определяне на амортизационните норми в съответствие с 

полезния живот на активите бяха предоставени и прегледани следните документи и 

счетоводна информация: 

 Работни инструкции на групата Е.ОН България ..................... - Правила и 

процедури за работа с ДМА и ДНМА;  

 Финансови отчети на „Енерго-Про Мрежи» АД за одитирания период и 

приложените принципи в съоветствие със счетоводната политика; 

 Инвентарна книга на ДА към 31.12. по години за периода 2008 г.-2013 г. 

От преглeда на горната информация се установи, че процесът по определяне на 

полезния живот на активите е подробно описан в Работни инструкции на групата Е.ОН 

България ........................ - Правила и процедури за работа с ДМА и ДНМА. 

Балансови стойности 
 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 (в хил. лева)             

Активи за регулирана дейност 305,738 333,623 341,992 368,333 404,044 382,196 

       
Активи за нерегулирана 
дейност  1,183 1,580 1,002 1,213 1,198 1,217 

Активи към края на периода, 
съгл. инвентарна книга 306,921 335,203 342,994 369,546 405,242 383,413 
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Дружеството прилага амортизационна политика по групи активи, като 

амортизацинните отчисления са на база приетия полезен живот на активите, както следва: 
 

 Години 

Сгради 20-80 

Измервателни уреди и инструменти 3-7 

Производствени машини и съоръжения 5-20 

Оборудване в трафопостове и подстанции 12-20 

Далекопроводи и кабели средно и ниско напрежения 20-35 

Стопански инвентар и обзавеждане 6 

Автомобили и транспортни средства 4 
 

Полезният живот на активите, както и промяната в полезния живот на активите, в 

резултат на инвестиционни ремонти, се определя от технически лица и се вписва в акта за 

придобиване на актив. От проверените на извадков принцип активи, полезният живот, 

определен по този начин, съвпада с амортизационните норми, прилагани на тези активи.  

Активите започват да се амортизират от датата, на която е получено разрешение за 

ползване (предишен акт 16) или активът е напълно завършен и въведен в екслоатация. При 

проверката на активи на извадков принцип беше потвърдено, че амортизацията на 

новопридобитите активи започва да се начислява след като те влязат в употреба, както и за 

срока на определения им полезен живот.  

Оповестените във финансовите отчети на дружеството политики по отношение на 

амортизационните разходи са, че амортизациите се начисляват на линеен принцип за срока 

на полезния живот на активите. От извършената проверка на годишните амортизационни 

планове не се установиха отклонения от оповестеното. 

Въз основа на направения анализ на представената информация може да се направи 

заключението, че дружеството изпълнява задълженията си за водене на разделно 

счетоводство по отношение на дълготрайните активи и при спазване на изискванията на 

чл. 37 от Закона за енергетиката.  

Лицензиантът изпълнява задължението елементите на мрежата, чрез които 

осъществява дейността по лицензията, да са негова собственост или да има вещно право 

на ползване върху тях, но в резултат на отделянето на ЕРП Горна Оряховица от НЕК през 

2000 г., дружеството е придобило земи и сгради, за които липсват документи за 

собственост на обща стойност 5101 хил. лв. Одиторите на дружеството отбелязват в 

одитирания ГФО за 2013 г., че дружеството е в процес на осигуряване на актовете за 

собственост и притежава първичните документи за отчитане на тези имоти.  

Следва също да се има предвид, че са налице и такива енергийни обекти - елементи 

от мрежата, които служат за снабдяване на повече от един клиент, не са собственост 

на дружеството и които подлежат на изкупуване съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ и за които е 

представена информация по т. 12 от работната програма по-долу. 

 На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, лицензиантът следва да предприема своевременни действия по изменение на 

лицензията чрез периодично актуализиране на приложението по чл. 49, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата - списъка и описание на обекта или на обектите, с които се осъществява 

лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, 

включително по отношение на обектите, които се изкупуват на основание § 4 от ПЗР на 

Закона за енергетиката.  
 

Спазено ли е изискването Лицензиантът да сключва и поддържа застраховки 

съобразно действащото законодателство за покриване на рисковете, определени с 

решение на комисията и осигуряващи надеждно извършване на лицензионната 

дейност: 

- застраховка на имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност; 

- застраховка “обща гражданска отговорност” (съгласно т. 3.10.1.).  
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 Застрахователното покритие осигурява ли необходимите финансови средства 

за подмяна на всеки елемент от мрежата, повреден или унищожен в резултат на 

авария или при други обстоятелства, както и за заплащане на обезщетения за 

причинени щети на трети лица (съгласно т.3.10.2. от лицензията).  

Изпълнено ли е задължението Лицензиантът да представя на комисията в срок 

до 31 март на съответната година актуална информация за поддържаните 

застраховки и при поискване от комисията да представя доказателства, че 

съответната застрахователна премия е платена и застрахователното покритие на 

рисковете е в сила (съгласно т.3.10.3. от лицензията).  
 

Съгласно т. 3.10 от лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. „Е.ОН България Мрежи” АД / 

„Енерго-Про Мрежи” АД в качеството си на Лицензиант е длъжен да сключва и поддържа 

следните задължителни застраховки, осигуряващи надлежно извършване на лицензионната 

дейност:  

- застраховка на имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност; 

- застраховка „обща гражданска отговорност”  

- други задължителни застраховки, предвидени с нормативен акт или с решение на 

комисията. 

За одитирания период 01.07.2008 г. - 30.11.2013 г. Дружеството има сключени 

застраховки, както следва: 

- застраховка „Обща гражданска отговорност”  

- застраховка на имуществото за индустриален пожар на активи на дружеството, като 

сгради, машини и оборудване  

- други застраховки като застраховка Трудова злополука, отговорност на 

работодателя, Автокаско и Гражданска отговорност за МПС. 

По-долу е обобщена информацията за сключени застраховки на имуществото, с което 

се упражнява лицензионната дейност по години за одитирания период. 
 

за 2008 г. 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Номер на 

полица 

Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застрахова 

телна 

премия 

(лева) 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

 1,183 броя (част 

от тях в процедура 

за брак) 

01.01.2008-

31.12.2008  

с опция за 

продължаване 

за 1 г. 

255,211.06 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

 Сгради, мрежа, 

машини,стоки, 

съоръжения, 

оборудване, офис 

оборудване  

01.01.2008-

31.12.2008 с 

опция за 

продължаване 

за 1 г. 

1,552,281.54 

 Обща ГО  Отговорност към 

трети лица 

01.01.2008-

31.12.2008 

11,897.00 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност към 

служители 

01.01.2008-

31.12.2008 

11,467.46 

 Трудова 

злополука 

 1,718 служители 01.01.2008-

31.12.2008 

49,428.74 
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Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

Инд. полици  

           -                

По индивид. полици 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

Група А – 6 млн евро 

за 1 събитие и в 

агрегат; 

Група В,В1,С – 18 

млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група D,D1,E,E1 – 

2.5 млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група F – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Разходи за 

разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

50,000 евро за 

всяко събитие 

305,738 хил. лева 

активи за 

регулирана дейност 

306,921 хил. лева 

общо активи 

 Обща ГО и 

отговорност на 

изделието 

1 млн. евро 

комбиниран лимит за 

имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

в агрегат 

1,000 евро за 1 

събитие и 

10,000 евро в 

агрегат 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 

работодателя 

150,000 евро за 1 

събитие и 300,000 

евро в агрегат 

1,000 евро от 

всяка щета 

 

            -             

 Трудова злополука 111,640,284 лева за 

1,718 служители 

 

            -             

 

             -            

 

за 2009 г. 

Застрахова-

тел 

Вид 

застрахователен 

договор 

Номер на полица Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застрахо-

вателна 

премия 

(лева) 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

 1,200 броя (варира 

в периода) 

01.01.2009-

31.12.2009 

318,604.71 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

 Сгради, мрежа, 

машини,стоки, 

съоръжения, 

оборудване, офис 

оборудване  

01.01.2009-

31.12.2009  

1,552,281.00 
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 Обща ГО  Отговорност към 

трети лица 

01.01.2009-

31.12.2009 

9,934.83 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност към 

служители 

01.01.2009-

31.12.2009 

10,901.70 

 Трудова злополука  1,482 служители 01.03.2009-

28.02.2010 

33,119.17 

 

 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

Инд. полици  

             -             

По индивид. 

полици 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

Група А – 6 млн евро 

за 1 събитие и в 

агрегат 

Група В, В1,С – 18 

млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група D,D1,E,E1 – 

2.5 млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група F – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Разходи за 

разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

50,000 евро за 

всяко събитие 

333,623 хил. лева 

активи за 

регулирана 

дейност 

335,203 хил. лева 

общо активи 

 Обща ГО и 

отговорност на 

изделието 

1 млн. евро 

комбиниран лимит за 

имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

в агрегат 

1,000 евро за 1 

събитие и 

10,000 евро в 

агрегат 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 

работодателя 

150,000 евро за 1 

събитие и 300,000 

евро в агрегат 

1,000 евро от 

всяка щета 

 

            -             

 Трудова злополука   

              -            

 

             -            

 

за 2010 г. 

Застраховател Вид 

застраховате-

лен договор 

Номер на полица Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застрахо

вателна 

премия 

(лева) 
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 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

 950 броя 01.01.2010-

31.12.2010 

268,898.00 

 Индустриален 

пожар - всички 

рискове 

 Всички сгради, 

съоръжения и 

дистрибутивна 

мрежа 

01.01.2010-

31.12.2010  

1,390,575.88 

 Обща ГО  Отговорност към 

трети лица 

01.01.2010-

31.12.2010 

12,475.85 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност към 

служители 

01.01.2010-

31.12.2010 

21,435.90 

 Трудова 

злополука 

 1,500 служители 01.01.2010-

31.12.2010 

42,261.39 

 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на местата 

Инд. полици  

             -             

По индивид. 

полици 

 Индустриален пожар и 

доп. изброени рискове 

Група А – 6 млн 

евро за 1 събитие и 

в агрегат 

Група В,В1,С – 18 

млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група D,E – 2.5 млн. 

евро за 1 събитие и 

в агрегат 

Група F (с 

изключение на 

Дистрибутивна 

мрежа) – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Всички останали 

рискове – 500 хил. 

евро 

Разходи за 

разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

75,000 евро за 

всяко събитие 

341,992 хил. 

лева активи за 

регулирана 

дейност 

342,994 хил. 

лева общо 

активи 

 Обща ГО и отговорност 

на изделието 

1 млн. евро 

комбиниран лимит 

за имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

в агрегат 

1,000 евро за 1 

събитие 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 500,000 евро за 1 1,000 евро от  
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работодателя събитие и в агрегат всяка щета             -             

 Трудова злополука   

              -            

 

             -            

 

за 2011 г. 

Застраховател Вид 

застраховате-

лен договор 

Номер на полица Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застрахо

вателна 

премия 

(лева) 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

 1,200 броя (броя 

е променлив) 

01.01.2011-

31.12.2011 

371,440.00 

 Всички рискове за 

индустриални 

обекти 

 Сгради, мрежа, 

машини,стоки, 

съоръжения, 

оборудване, 

офис оборудване  

01.01.2011-

31.12.2011 

1,310,823.30 

 Обща ГО и 

отговорност на 

продукта 

 Отговорност към 

трети лица 

01.01.2011-

31.12.2011 

12,475.85 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност към 

служители 

01.01.2011-

31.12.2011 

21,435.90 

 Трудова 

злополука 

 1,459 служители 01.01.2011-

31.12.2011 

41,146.62 

      

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на местата 

Инд. Полици  

              -            

По индивид. 

полици 

 Индустриален пожар и 

доп. изброени рискове 

Група А – 6 млн 

евро за 1 събитие и 

в агрегат 

Група В,В1,С – 18 

млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група D,E – 2.5 млн. 

евро за 1 събитие и 

в агрегат 

Група F (с 

изключение на 

Дистрибутивна 

мрежа) – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Всички останали 

рискове – 500 хил. 

евро 

Разходи за 

75,000 евро за 

всяко събитие 

368,333 хил. 

лева активи за 

регулирана 

дейност 

369,546 хил. 

лева общо 

активи 
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разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

 Обща ГО и отговорност 

на изделието 

1 млн. евро 

комбиниран лимит 

за имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

2 млн. евро в агрегат 

1,000 евро за 1 

събитие 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 

работодателя 

500,000 евро за 1 

събитие и 2 млн. 

евро в агрегат 

1,000 евро от 

всяка щета 

 

            -             

 Трудова злополука   

             -             

 

             -            

 

за 2012 г. 

Застраховател Вид 

застраховате-

лен договор 

Номер на полица Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застрахо-

вателна 

премия 

(лева) 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

 943 броя (броя е 

променлив) 

01.01.2012-

31.12.2012 

346,979.00 

 Всички рискове за 

индустриални 

обекти 

 Сгради, мрежа, 

машини,стоки, 

съоръжения, 

оборудване, 

офис оборудване  

01.01.2012-

31.12.2012 

1,337,040.08 

 Обща ГО и 

отговорност на 

продукта 

 Отговорност към 

трети лица 

01.01.2012-

31.12.2012 

12,725.37 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност към 

служители 

01.01.2012-

31.12.2012 

21,864.61 

 Трудова 

злополука 

 1,459 служители 01.01.2012-

31.12.2012 

45,119.36 

 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

Инд. Полици  

              -            

По индивид. 

полици 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

Група А – 6 млн евро 

за 1 събитие и в 

агрегат 

Група В,В1,С – 18 

млн. евро за 1 

75,000 евро за 

всяко събитие 

404,044 хил. 

лева активи за 

регулирана 

дейност 

405,242 хил. 
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събитие и в агрегат 

Група D,E – 2.5 млн. 

евро за 1 събитие и в 

агрегат 

Група F (с 

изключение на 

Дистрибутивна 

мрежа) – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Всички останали 

рискове – 500 хил. 

евро 

Разходи за 

разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

лева общо 

активи 

 Обща ГО и 

отговорност на 

изделието 

1 млн. евро 

комбиниран лимит за 

имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

2 млн. евро в агрегат 

1,000 евро за 1 

събитие 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 

работодателя 

500,000 евро за 1 

събитие и 2 млн. евро 

в агрегат 

1,000 евро от 

всяка щета 

 

            -             

 Трудова злополука   

              -            

 

             -            

 

за 2013 г. 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Номер на 

полица 

Застраховани 

обекти (бр.) 

Период на 

валидност 

Застраховате

лна премия 

(лева) 

 Каско на МПС  Имуществени 

щети по МПС 

01.01.2013-

31.12.2013 

260,151.17 

 ГО, Злополука на 

местата 

 Отговорност 

към трети лица 

01.01.2013-

31.12.2013 

85,970.75 

 Всички рискове за 

индустриални 

обекти 

 Сгради, мрежа, 

машини,стоки, 

съоръжения, 

оборудване, 

офис 

оборудване  

01.01.2013-

31.12.2013 

1,340,295.16 

 Обща ГО и 

отговорност на 

продукта 

 Отговорност 

към трети лица 

01.01.2013-

31.12.2013 

52,952.83 

 Отговорност на 

работодателя 

 Отговорност 

към служители 

01.01.2013-

31.12.2013 

44,047.32 
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 Трудова злополука  Трудова 

злополука 

01.01.2013-

31.12.2013 

14,888.04 

 

Застраховател Вид 

застрахователен 

договор 

Застрахователна 

сума/лимити 

Самоучастие Стойност на 

активи 

 Автокаско, ГО, 

Злополука на 

местата 

Инд. Полици  

             -              

По индивид. 

полици 

 Индустриален 

пожар и доп. 

изброени рискове 

Група А – 6 млн евро 

за 1 събитие и в 

агрегат 

Група В,В1,С – 18 

млн. евро за 1 

събитие и в агрегат 

Група D,E – 2.5 млн. 

евро за 1 събитие и в 

агрегат 

Група F (с 

изключение на 

Дистрибутивна 

мрежа) – 500,000 

евро за 1 събитие и 

1.5 млн. в агрегат 

Всички останали 

рискове – 500 хил. 

евро 

Разходи за 

разчистване в 

следствие на застр. 

събитие-10%, но не 

повече от 500,000 

евро 

75,000 евро за 

всяко събитие 

398,823 хил. 

лева активи за 

регулирана 

дейност (към 

31.03.2013 г.) 

 

 Обща ГО и 

отговорност на 

изделието 

2 млн. лева 

комбиниран лимит за 

имуществени и 

неимуществени 

вреди за 1 събитие и 

в агрегат 

2,000 лева за 1 

събитие 

 

 

 

            -             

 Отговорност на 

работодателя 

200,000 лева за 1 

събитие и 600,000 

лева в агрегат 

2,000 лева от 

всяка щета 

 

            -             

 Трудова злополука 125,396,244 лева за 

1,455 служители 

 

             -             

 

             -            

 

В таблиците по-долу е представена информация, относно броя щети по години, по 

вид на застраховката, техния статус, платено обезщетение, самоучастие. 
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за 2008 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение от 

застрахователя 

Самоучастие 

ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

1 Закрита 

(оттеглена 

претенция) 

не не 

Имущество не Не не не 

Трудова 

злополука 

10 Платени 169,541 лева не 

Автокаско 27 платени  не 

 

за 2009 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение от 

застрахователя 

Самоучастие 

ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

2 1 платена 

1 висяща 

36 хил.лева не 

Имущество не Не не не 

Трудова 

злополука 

11 платени 695 лева не 

Автокаско 199 платени  не 

 

за 2010 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение от 

застрахователя 

Самоучастие 

ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

5 3 платени 

2 висящи 

97 хил. лева не 

Имущество не Не не не 

Трудова 

злополука 

   не 

Автокаско 370 платени  не 

 

за 2011 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение от 

застрахователя 

Самоучастие 

ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

2 1 платена 

1 закрита 

(оттеглена 

претенция) 

14 хил. лева не 

Имущество 1 1 платена 497 хил. лева 147 хил. лв. 

Трудова 

злополука 

   не 

Автокаско 399 платени  не 

 

за 2012 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение 

Самоучастие 
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ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

2 1 платена 

1 висяща 

3 хил. лева Не 

Имущество 2 2 висящи не Претенцията е 

под размера на 

самоучастието 

Трудова 

злополука 

   не 

Автокаско 899 платени  не 

 

за 2013 г. 

Вид 

застраховка 

Брой 

щети 

Статус на 

щетите 

Платено 

обезщетение от 

застрахователя 

Самоучастие 

ГО (вкл. отг. на 

продукта) и 

отг. на 

работодателя 

8 8 висящи не не 

Имущество 1 1 платена 194 хил.лева 150 хил. лв. 

Трудова 

злополука 

10  3,573 лева не 

Автокаско 445   не 

 

По-долу е представена информация относно отписаните ДМА в следствие на 

настъпило застрахователно събитие по години, като тези активи са в основната си част 

превозни средства с изключение на 2 актива, представляващи оборудване в БКТП, в  

гр. Шумен. 2008 г. – 1 бр. товарен автомобил с отчетна стойност – 0 лева 

 2009 г. – няма 

 2010 г. – 2 бр.автомобили (1 бр. товарен с отчетна стойност 0 лева) и 1 бр. лек 

автомобил с отчетна стойност 7 хил. лева 

 2011 г. - няма 

 2012 г. – 5 ДМА (3 бр. автомобили с обща отчетна стойност 11 хил. лева) и 2 

бр. оборудване на БКТП във В. болница гр. Шумен с обща отчетна стойност 21 хил. лева 

 2013 г. – 2 бр. автомобили с обща отчетна стойност 0 лева 

По договор за имуществено застраховане между „…………………………..” АД и 

„ЕОН България мрежи” АД (Застрахован) и „ЕОН България Продажби” АД (Съзастрахован) 

от 14.02.2010 г. съзастрахованите разпределят помежду си задължението за плащане на 

дължимата към застрахователя премия в процентно отношение, както следва: „ЕОН 

България Мрежи” АД – 99,23%. „ЕОН България Продажби” АД – 0,77%. Общо дължимата 

сума за застрахователната премия се заплаща еднократно на Застрахователя. 

На базата на предоставената информация се установи, че дружеството е заплатило 

пълната сума по застрахователните полици. 

Общите суми на застрахователната премия по години за одитирания период 2008–

2013 г., по сключени застрахователни договори, съгласно т. 3.10.3 от лицензия №Л-138-

07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“, издадена на „Е.ОН 

България Мрежи” АД/”ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, са следните: 

2008 г. – 1 880 хил. лв.  

2009 г. – 1 925 хил. лв. 

2010 г. – 1 736 хил. лв. 

2011 г. – 1 757 хил. лв. 

2012 г. – 1 764 хил. лв. 

2013 г. – 1 798 хил. лв.  

ОБЩО: 10 860 хил. лв. 
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Констатации: 

1. Общата сума на застрахователните премии за одитирания период 2008 г. – 2013 г., 

по сключени застрахователни договори е в размер на 10 860 хил. лв. 

2. Сумите за застрахователните премии на дружеството намаляват с 4.4%, до 1 798 

хил. лв. за 2013 г. от 1 880 хил. лв. за 2008 г.   

3. Стойността на нетекущите активи за регулирана дейност през 2013 г. /382 196 хил. 

лв./ е с 25% по-висока от тези през 2008 г. /305 738 хил. лв./. 

 

Движение на застр. имущество за рег. дейност и застр. премия по 

години

-  
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Лицензиантът е увеличил нетекущите активи за регулирана дейност в края на 

одитирания период /2013 г./, спрямо началото на периода /2008 г./, като едновременно с 

това е намалил сумите на застрахователните премии, което дава основание да се направи 

извод, че минимизира разходите си за лицензионна дейност. 

 

Одитният екип установи също и следното:  

1. С писмо с изх. № 1712/24.03.2008 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.9.3. от издадената лицензия на „Е.ОН България Мрежи” АД, която 

съдържа справка за застраховане на имуществото през 2008 г., като сключените застраховки 

са, както следва: автомобилни застраховки, застраховка „Гражданска отговорност” на 

шофьорите, злополуки при местата на автомобила; индустриален пожар и допълнително 

изброени рискове; Обща гражданска отговорност, включително и отговорност на продукта; 

Отговорност на работодателя и Трудови злополуки. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх.  

№ 13-45-13/31.03.2008 г.   
2. С писмо с изх. № 1906/27.03.2009 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.10.3. от издадената лицензия на „Е.ОН България Мрежи” АД, която 

съдържа справка за застраховане на имуществото през 2009 г., като сключените застраховки 

са, както следва: автомобилни застраховки, застраховка „Гражданска отговорност” на 

шофьорите, злополуки при местата на автомобила; индустриален пожар и допълнително 

изброени рискове; Обща гражданска отговорност, включително и отговорност на продукта; 

Отговорност на работодателя и Трудови злополуки. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх.  

№ 13-45-14/30.03.2009 г.   
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3. С писмо с изх. № 1191/22.03.2010 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.10.3. от издадената лицензия на „Е.ОН България Мрежи” АД, която 

съдържа справка за застраховане на имуществото през 2009 г., като сключените застраховки 

са, както следва: „Автокаско”, „Гражданска отговорност” на водачите на МПС, злополука на 

местата на автомобила; индустриален пожар - всички рискове; Обща гражданска 

отговорност, включително и отговорност на продукта; Отговорност на работодателя и 

задължителна застраховка „Трудова злополука”. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх.  

№ 13-46-6/26.03.2010 г.   
4. С писмо с изх. К-EBGG-1579/19.03.2011 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.10.3. от издадената лицензия на „Е.ОН България Мрежи” АД, която 

съдържа справка за застраховане на имуществото през 2009 г., като сключените застраховки 

са, както следва: застраховки „Автокаско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите; 

Всички рискове за индустриални обекти; Обща гражданска отговорност и отговорност на 

продукта; Отговорност на работодателя и Трудови злополуки. Писмото е постъпило в 

ДКЕВР с вх. № 13-45-21/21.03.2011 г.   

5. С писмо с изх. К-EBGG-717/08.02.2012 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.10.3. от издадената лицензия на „Енерго-Про Мрежи” АД, която съдържа 

справка за застраховане на имуществото през 2009 г., като сключените застраховки са, както 

следва: застраховки „Автокаско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите; Всички 

рискове за индустриални обекти; Обща гражданска отговорност и отговорност на продукта; 

Отговорност на работодателя и Трудови злополуки. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх. № 

13-45-8/17.02.2012 г.   
6. С писмо с изх. К-EPRG-1075/11.03.2013 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

информация по т. 3.10.3. от издадената лицензия на „Енерго-Про Мрежи” АД, която съдържа 

справка за застраховане на имуществото през 2009 г., като сключените застраховки са, както 

следва: застраховки „Каско на МПС”, „Гражданска отговорност” на автомобилистите, 

включително доброволна застраховка на местата в МПС; Трудова злополука, Обща 

гражданска отговорност и отговорност на продукта; Отговорност на работодателя, Щети на 

имуществото. Писмото е постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-22/12.03.2013 г.   

Представени са и платежните нареждания за заплащане на вноските за застраховка на 

имуществото към договор № 36-1-EPRG/2012 г. с дати 14.01.2013 г., 29.03.2013 г.,  

28.06.2013 г. и 02.10.2013 г. След поискване от одитния екип бе представена информация и 

доказателства, че съответната застрахователна премия е платена и застрахователното 

покритие на рисковете е в сила за 2013 г.   

За одитирания период 2008-2013 г., дружеството е изпълнило изискванията за 

задължителни застраховки, съобразно действащото законодателство и тези определени с 

решение на комисията за покриване на рисковете и осигуряващи надеждно извършване на 

лицензионната дейност. 

Договореното застрахователно покритие осигурява необходимите финансови 

средства за подмяна на елементи от мрежата, повредени или унищожени в резултат на 

авария или други обстоятелства, както и за заплащане на обезщетения за причинени щети 

на трети лица. Сключените договори за застраховки са със стандартни клаузи, без в тях 

да има клаузи, които да ощетяват Дружеството.  

В резултат на направената проверка, одитният екип счита, че лицензиантът е 

изпълнил задължението си по т. 3.10.3. от Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., като е 

предоставял в ДКЕВР ежегодно в срок до 31 март на съответната година информация за 

поддържаните застраховки.  

  

Спазва ли сроковете за изкупуване на чужди съоръжения – елементи от 

мрежата съгласно ЗЕ (съгласно т.3.1.4 от лицензията).  
В „Енерго-Про Мрежи” АД е утвърден и въведен бизнес процес с дата 23.10.2010 г. 

…………… „Обратно изкупуване на активи по пар. 4 от ПЗР на ЗЕ”, който в най-общи линии 

обхваща следните етапи: 
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След постъпване на искане за изкупуване на енергийния обект, то се насочва към 

РОЦ с документи за изготвяне на предварително становище и след това към дирекция 

„Администриране на мрежата”, извършва се проверка на собствеността на обекта в 

счетоводните документи и се изготвя становище. На основание становището е възможно да 

се стигне до следните три възможни варианта на развитие: 

 Алтернативно захранване от собствено съоръжение, за което се изпраща писмо до 

собственика за отказ. Уведомява се и дирекция „Проекти, Технологии и строителство”, 

потвърждава се нуждата от започване на процедурата по изграждане/проектиране. След 

идентифициране на проектите за инвестиции ремонт се пристъпва към прилагане на процеса 

по планиране на обекти за инвестиции и ремонт и разпределение на материалите;  

 Изкупуването не попада под пар. 4 (вкл. собственост на разпределителното 

дружество), следователно не е необходимо изкупуване, за което се изпраща писмо до лицето, 

заявило изкупуването на енергийния обект, че се отказва изкупуване. 

 Изкупуването е необходимо, след което се изисква подробно становище и 

описание на енергийния обект от РОЦ и от „Стратегия и развитие на мрежата”, където 

отново се преценява евентуалната целесъобразност за алтернативно захранване.  

 Ако се прецени, че не е налице такава целесъобразност, процедурата продължава чрез 

съгласуване на документите за собственост с дирекция „Правна” и ако те са достатъчни за 

осъществяване на сделката, се възлага изготвянето на лицензирана оценка. След проверка на 

лицензираната оценка се представя предложение до Управителния съвет за одобрение.   

 В случай на одобрение, се подписва протокол споразумение за цената на сделката, 

като собственикът се уведомява за предложението на дружеството. Ако по цената няма 

договореност, се възлага извършването на оценка от лицензиран оценител. Възможно е 

предложението да не бъде одобрено от УС на дружеството.   

С писмо изх. № 1574/25.03.2014 г., Дружеството е предоставило информация че няма 

програма за изкупуване на чужди съоръжения в съответствие с & 4 от ПЗР на ЗЕ, 

съответно не са  указани планирани срокове за изкупуване на тези чужди съоръжения – 

елементи от мрежата съгласно ЗЕ. Като причина затова е изтъкнато намаляването на 

необходимите годишни приходи и ограничаване възможностите за инвестиции. Дружеството 

не е предоставило информация за натрупване на задължения към инвеститорите, заявили 

изкупуване на съоръжения към “Енерго-Про Мрежи” АД по години за одитирания период и 

общо до 30.11.2013 г.  

С оглед установяване наличието на установена в дружеството практика по планиране 

на процеса по изкупуване на съоръжения по § 4 от ПЗР на ЗЕ бе изискана справка за 

планираните и усвоени средства за изкупуване на енергийни обекти по години за одитирания 

период.  

Информацията е представена в табличен вид, както следва:    

 

Разходи, хил. лв. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обратно изкупуване 1 681 870 393 787 460 70 

  

 В същото време, лицензиантът осъществява дейността си чрез общо 1563 елементи от 

мрежата – предимно ТП, БКТП и мачтови трафопостове (от тях 280 са на територията на  

гр. Варна), които не са негова собственост.  

  От друга справка е видно, че елементите от мрежата, които служат за снабдяване на 

повече от един клиент и не са собственост на дружеството са общо 1563.   

 От представена от дружеството друга справка е видно следното:  

 1. Сключените договори за изкупуване на чужди съоръжения – елементи от мрежата, 

на основание § 4 от ПЗР на ЗЕ в периода 01.07.2008 г.-30.11.2013 г. са, както следва:  

- 01.07.2008 г - 31.12.2008 г. 14 бр. сделки със стойност на съоръженията - 975 997,00 

лв., капитализирана сума 1 000 243,31 лв. и дата на въвеждане 2008 г. и 2009 г.   

- през 2009 г. 12 бр. сделки със стойност на съоръженията - 811 389,10 лв., 

капитализирана сума 705  877.98 лв. и дата на въвеждане 2010 г.  
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- през 2010 г. 12 бр. сделки със стойност на съоръженията - 374 563.40 лв., 

капитализирана сума 392 883.56 лв. и дата на въвеждане 2010 г. и 2011 г.,  

- през 2011 г. 12 бр. сделки със стойност на съоръженията - 761 784,60 лв., 

капитализирана сума 790 647,21 лв. и дата на въвеждане 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

- през 2012 г. 12 бр. сделки със стойност на съоръженията - 429 693.90 лв., 

капитализирана сума 439 413.93 лв. и дата на въвеждане 2012 г. и 2013 г. 

 - през 2013 г. 2 бр. сделки със стойност на съоръженията - 70 004.00 лв., 

капитализирана сума 70 144.68 лв. и дата на въвеждане 2013 г. 

Или общо за годините от одитирания период 64 сделки със стойност на съоръженията 

3 423 432 лв. 

Констатация: В периода 01.07.2008 г. - 2013 г., съгласно сключените договори за 

изкупуване на чужди съоръжения - елементи от мрежата, на основание параграф 4 от ПЗР на 

ЗЕ може да се направи извод, че стойността на изкупените съоръжения в края на периода 

съществено намалява  спрямо стойността на изкупените съоръжения в началото на 

одитирания период. Датата на въвеждане на активите е по-дълъг от един месец, спрямо 

датата на документа основание за изкупуването.  
 

Представена е и информация за наличието на безвъзмездно придобити активи, 

попадащи под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗЕ, съгласно която е придобити  обект - 

Кабелна линия ниско напрежение от ТП 527, находяща се пред УПИ, както следва II-304"а" и 

съответно III-304, кв.36, град Варна, кв. „Виница”, ул. „Морски звуци” № 7 и № 9 до касета 

ШК-5А, Сградно електрозахранване от ШК-5А до електромерно табло, кабелна касета тип 

ШК-5А, разположена пред УПИ, както следва II-304"а" и съответно III-304, кв.36, град 

Варна, кв. „Виница”, ул. „Морски звуци” № 7 и № 9 до касета ШК-5А - Договор за 

прехвърляне на присъединителни съоръжения с Рег. № 2922/26.04.2013 г. Дата на въвеждане 

и стойност ще бъдат посочени след предоставяне оценка от оценител. 

2. Текущите процедури по изкупуване на чужди съоръжения – елементи от мрежата 

на основание & 4 на ПЗР на ЗЕ по регионални центрове, брой преписки и съоръжения са 

представени в таблицата.  

 

Регионален център  Преписки Съоръжения 

ВАРНА 145 320 

ДОБРИЧ 33 75 

СИЛИСТРА 9 17 

ШУМЕН 22 100 

ТЪРГОВИЩЕ 17 43 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 37 77 

ГАБРОВО 36 47 

РУСЕ 53 231 

РАЗГРАД 14 30 

 

По данни от годишните лицензионни доклади на дружеството текущите процедури по 

изкупуване през годините от одитирания период са били съответно: за 2008 г. – 76; за 2009 г. 

– 53; за 2010 г. – 310; за 2011 г. – 351; за 2012 г. – 378.   

Констатация: Текущите процедури по изкупуване на чужди съоръжения – елементи 

от мрежата на основание § 4 на ПЗР на ЗЕ са общо 366 бр. с общ брой на съоръженията - 940. 

От текущите преписки тях с най-голям относителен дял - 39.6% са тези за обекти на 

територията на регионален център Варна. През годините 2010 г. до 2013 г. се наблюдава 

запазване на сравнително еднакво ниво на броя текущи процедури по изкупуване на чужди 

обекти.  

Конкретно по отношение неизкупените чужди съоръжения – елементи от 

мрежата, които служат за снабдяване на повече от един клиент, дружеството е посочило 

следните причините за това:   
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Най-често сочената причина е липсата на подадено искане за изкупуване. В 83 

случая като причина се сочи непредставянето на документи за собственост, като са налице и 

4 броя дела по спор за собственост. Други причини са липсата на средства като резултат от 

намаляване на необходимите годишни приходи и ограничаване възможностите за 

инвестиции – при 32 случая, изградено е алтернативно захранване при 9 случая, несъгласие с 

предложената цени – 3 случая. Според дружеството е налице и 1 случай, при който лице 

"...................." ООД отказва да продаде обект ТП КИЛИФАРЕВО, който може да бъде 

проучен в светлината на разпоредбата на § 4, ал. 4 от ПЗР на ЗЕ, съгласно която енергийните 

предприятия и собствениците по ал. 1 не могат необосновано да отказват да изкупят или 

съответно да продадат енергийните обекти. 

3. „Енерго-Про Мрежи” АД е направило следните откази за изкупуване, за които е 

уведомило съответните лица, общо 290, с посочени причини, както следва:  

- 24 откази, при които разпределителното дружество е счело, че е налице хипотезата 

на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗЕ, в които дружеството не е длъжно да изкупи изградените уредби 

и/или електропроводи - собственост на присъединени към преносната, съответно към 

разпределителната мрежа, без договор за присъединяване на нови клиенти;  

   - 24 откази, при които разпределителното дружество е посочило хипотезата на § 4,  

ал. 5 от ПЗР на ЗЕ, а именно, че задължението му да изкупи енергийните обекти отпада, 

когато в предвидените за изкупуване срокове ще изгради собствени съоръжения в замяна на 

съществуващите;  

 - 47 откази, при които разпределителното дружество е посочило хипотезата на чл. 117 

от ЗЕ, а именно, че енергийният обект служи за снабдяване само на собственика; 

 -  183 откази, при които дружеството е приело, че е собственик на обектите, тъй като 

обектите са заведени в инвентарната книга на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

 - 8 броя откази, при които дружеството е изтъкнало икономическата целесъобразност  

и факта, че енергийните обекти се обслужват от дружеството (обектите са на …… 

„…………………………………………………….” и на община ……………..).  

- 4 броя откази, при които енергийният обект не подлежи на изкупуване, тъй като са 

изградени по договори за присъединяване, налице е недоказана собственост или обектът е 

разрешение за временен монтаж.  

В тази връзка на одитния екип бе представена информация, че в случаите  на 

откази по § 4, ал. 5 от ПЗР на ЗЕ са предприемани действия, а именно:  

Изграждани са заместващи съоръжения; абонатите са прехвърляни към съоръжение, 

собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД; изградена е нова мрежа с УИП от където абонатите 

са захранени; Изградено е МТТ и се очаква заповед за поставяне под напрежение с цел 

въвеждане в експлоатация, в процес е изграждане на въздушна мрежа НН и др. 

В голям брой от случаите дружеството е посочило, че са стартирани процедури по 

изграждане на алтернативно захранване след предоставяне на документи от страна на 

лицето, които да удостоверят собственост върху съответния енергиен обект, както и че 

обектът е предложен за изграждане на заместващо съоръжение, но не са представени 

доказателства за предприети реални действия по изграждане на такива съоръжения.     

В 5 броя от случаите, дружеството е посочило, че не е изградено заместващо 

съоръжение, собственост на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД, т.е. в тези случаи не е налице 

доказателство, че не е приложим реда по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ, доколкото към момента все 

още не е отпаднало това задължение на дружеството, предвид липсата на действия по 

изграждане на собствени съоръжения в замяна на съществуващите.  

  

С оглед изследване на процеса по изкупуване на обектите, одитният екип представя и 

следната информация, свързана с изкупуването на обектите по чл. 20, ал. 5 и по чл. 60, ал. 5 

от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване, а именно:  

Сключените договори по чл. 20, ал. 5 от наредбата са, както следва:  

- 01.07.2008 г - 31.12.2008 г. стойност на съоръженията - 1 854 216.63 лв., 

капитализирана сума 2 102 675.53 лв. и дата на въвеждане 2008 г., 2009 г., 2010 и 2011 г.  
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- през 2009 г. стойност на съоръженията - 3 596 956.12 лв., капитализирана сума 

5 536 463.74 лв. и дата на въвеждане 2009 г. и 2010 г.   

- през 2010 г. стойност на съоръженията - 3 791 633.52 лв., капитализирана сума 6 039 

514.15 лв. и дата на въвеждане 2010 г. и 2011 г., 

- през 2011 г. стойност на съоръженията - 1 875 277.34 лв., капитализирана сума 

4 198 532.60 лв. и дата на въвеждане 2011 г. и 2012 г., 

- през 2012 г. стойност на съоръженията - 1 617 332.72 лв., капитализирана сума 

2 803 792.20 лв. и дата на въвеждане 2012 г. и 2013 г., 

 - през 2013 г. стойност на съоръженията - 901 082.17 лв., капитализирана сума 

1 122 277.84 лв. и дата на въвеждане 2013 г. 
 

Сключените договори по чл. 60, ал. 5 от Наредбата са, както следва:  

- 01.07.2008 г - 31.12.2008 г. 1 договор при стойност на съоръженията – 18 254 лв., 

капитализирана сума 18 699.64 лв. и дата на въвеждане 17.02.2009 г.; 

- 2009 г. – няма данни;  

- през 2010 г.(01.01-31.12.2010 г.) 31 договора за присъединяване при стойност на 

съоръженията – 5 472 821.51 лв., капитализирана сума 5 518 754.41 лв. и дата на въвеждане в 

периода 04.10.2010 г.-18.05.2011 г.;   

- през 2011 г. (01.01-31.12.2011 г.) 41 договора за присъединяване при стойност на 

съоръженията -4 954 923.71 лв., капитализирана сума 4 915 904.96 лв. и дата на въвеждане в 

периода 02.03.2011 г.-04.04.2012 г.; 

- през 2012 г. (01.01-31.12.2012 г.)  95 договора за присъединяване при стойност на 

съоръженията -3 778 843.01 лв., капитализирана сума 3 977 263.49 лв. и дата на въвеждане в 

периода 20.01.2012 г.-15.03.2013 г.; 

- през 2013 г. (01.01-31.12.2013 г.) 24 договора за присъединяване при стойност на 

съоръженията - 698 555.08 лв., капитализирана сума 683 750.49 лв. и дата на въвеждане в 

периода 13.05.2013 г. - 29.11.2013 г. 
 

 Дружеството няма програма за изкупуване на чужди съоръжения в съответствие с 

§ 4 от ПЗР на ЗЕ, съответно не са указани планирани срокове за изкупуване на тези чужди 

съоръжения – елементи от мрежата съгласно ЗЕ. Видно е, че елементите от мрежата, 

които служат за снабдяване на повече от един клиент и не са собственост на 

дружеството, са общо 1563. Броят на обектите, които подлежат на изкупуване и за 

които има образувани текущи преписки е 940, което представлява 60,14% от всички 1563 

обекта.  

 Процедурата се инициира от съответните лица, собственици  на енергийните 

обекти, като лицензиантът няма практика да инициира такива процедури и да предлага 

изкупуването на обекти.  

 Не са разработени конкретни критерии или приоритети при определяне на 

поредността на изкупуването на подлежащите на изкупуване обекти, които служат за 

снабдяване на повече от един клиент и при които е налице интерес на дружеството за 

развитие на електроразпределителната мрежата и присъединяване на нови клиенти.  

От анализа на инфомацията относно сключените договори за изкупуване на чужди 

съоръжения - елементи от мрежата по параграф. 4 от ПЗР на ЗЕ е видно, че стойността 

на изкупените съоръжения в края на периода съществено намалява  спрямо стойността на 

изкупените съоръжения в началото на одитирания период. Същевременно през годините 

2010 г. до 2013 г. се наблюдава запазване на сравнително еднакво ниво на броя текущи 

текущи процедури по изкупуване на чужди обекти.  

По отношение прилагането на разпоредбата на § 4, ал. 5 от ПЗР на ЗЕ, се установи, 

че в случаите на откази дружеството е предприемало действия, като: изграждани са 

заместващи съоръжения; абонатите са прехвърляни към съоръжение, собственост на 

„Енерго-Про Мрежи“ АД; изградена е нова мрежа с УИП, от където абонатите са 

захранени; Изградено е МТТ и се очаква заповед за поставяне под напрежение с цел 

въвеждане в експлоатация, в процес е изграждане на въздушна мрежа НН и др. 
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В голям брой от случаите обаче дружеството е посочило, че са стартирани 

процедури по изграждане на алтернативно захранване след предоставяне на документи от 

страна на лицето, които да удостоверят собственост върху съответния енергиен обект, 

както и че обектът е предложен за изграждане на заместващо съоръжение, но не са 

представени доказателства за предприети реални действия по изграждане на такива 

съоръжения.  В 5 броя от случаите, дружеството е посочило, че не е изградено заместващо 

съоръжение собственост на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД, т.е. в тези случаи не е налице 

доказателство, че не е приложим реда по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ, доколкото към момента 

все още не е отпаднало това задължение на дружеството предвид липсата на действия по 

изграждане на собствени съоръжения в замяна на съществуващите.  

 От представената от лицензианта информация и документи може да се направи 

обоснования извод, че „Енерго-Про Мрежи” АД не извършва планиране на процеса по 

изкупуване на съоръжения, попадащи в хипотезата на § 4 от ПЗР на ЗЕ по отношение на 

необходимите финансови средства и на времето за изкупуване или за изграждане на 

алтернативни енергийни обекти с оглед спазване на законоустановения срок по същия 

параграф. 

 Предвид законовоопределения срок до края на 2015 г. и наличието на голям брой 

неизкупени ел. съоръжения по § 4 от ПЗР на ЗЕ, съпоставен с броя изкупени съоръжения по 

години за одитирания период, което като изпълнение е недостатъчно, дружеството следва 

да предприеме законосъобразни и икономически обосновани мерки за изпълнение на 

нормативноустановеното си задължение в законово определения срок, като извърши 

задълбочен анализ, планиране и реализиране на мероприятията по изкупуване на ел. 

съоръжения по § 4 от ПЗР на ЗЕ и в  случаите по § 4, ал. 5 от ПЗР на ЗЕ.    
 

 Дружеството купува ли необходимата електрическа енергия за покриване на 

технологичните разходи по преноса (т.2.6.5 от лицензията).  

На одитния екип бяха представени следните документи, удостоверяващи наличието 

на договорни взаимоотношения с обществения доставчик „Национална електрическа 

компания” ЕАД:  

 Договор за продажба на електрическа енергия преносно-предприятие - 

разпределително предприятие № 3600/2004 г. от 10.12.2003 г., сключен с 

„Електроразпределение – Горна Оряховица” ЕАД със срок на договора до 31.12.2004 г. 

Съгласно Раздел ХІІ от договора, чл. 45, договорът автоматично се продължава и за 

следващата календарна година, в случай, че никоя от страните не е поискала писмено 

неговото прекратяване най-късно до 30 ноември на текущата година. В този случай на 

договаряне подлежат единствено цената, годишното количество електрическа енергия и 

разпределението й по тримесечия, като се отразяват и настъпилите промени в инсталираните 

трансформаторни и максимално допустими работни мощности, и други обстоятелства от 

съществено техническо значение за изпълнение на задълженията по договора.  

В договора се посочва, че „НЕК” ЕАД продава, а Купувачът заплаща електрическа 

енергия по цени, утвърдени от ДКЕР, съгласно действащото законодателство, като 

количеството електрическа енергия се договаря ежегодно между страните по 

тримесечия, разпределено по месеци и се посочва в Спецификация, неразделна част от 

договора – (чл. 1, ал. 2 от договора). Продадените количества електрическа енергия се 

определят по показанията на СТИ за последния календарен месец, като до 5-то число на 

текущия месец се подписва двустранен протокол.  

Количествата електрическа енергия, измерени след мястото на продажба за собствени 

нужди на Продавача, както  използваната от трети лица (потребители, снабдявани с 

ел.енергия от подстанции ВН/СрН, които не са собственост на Продавача) се отчитат и се 

описват в двустранния протокол. 

Количествата електрическа енергия за всяко тримесечие,  различни от договорените 

по чл. 1, ал. 2, които купувачът може да закупи, без да носи отговорност за това са до  

+/- 10 % (процента).  
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Месеци  

 

Януари  Февруари Март Април Май Юни 

Количество  341 800 312 000 292 000 238 200 182 800 180 000 

 

Месеци  

 

Юли  Август  Септември  Октомври  Ноември  Декември  ОБЩО  

Количество  183 100  180 600 187 400 234 800 264 700 350 500 2 947 900  

MWh 

 

 Договор за продажба на електрическа енергия преносно-предприятие - 

разпределително предприятие № 3500/2004 г. от 10.12.2003 г., сключен с 

„Електроразпределение – Варна” ЕАД със срок на договора до 31.12.2004 г. и с клаузи като 

при сключения договор № 3600/2004 г. 

 

Месеци  

 

Януари  Февруари Март Април Май Юни 

Количество  389 077 345 515 321 407 280 185 198 125 197 306 

 

Месеци  

 

Юли  Август  Септември  Октомври  Ноември  Декември  ОБЩО  

Количество  199 550 206 605 208 111 267 405 279 970 394 744 3 292 000   

MWh 

 

 Договор за продажба на електрическа енергия на разпределително предприятие  

№ 4300/2011 г.  от 29.07.2011 г., сключен между „НЕК” ЕАД и „Е.ОН България Мрежи” АД 

на основание чл. 97, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „в” и чл. 29 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия, със срок на договора от 01.07.2011 г. до 30.06.2012 г. 

Съгласно чл. 17 от договора, ако същият продължи да бъде изпълняван от двете страни и 

след изтичането на уговорения срок, договорът се превръща в безсрочен и може да бъде 

прекратен от всяка от страните с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до другата 

страна.  

Предметът на договора е закупуване от разпределителното предприятие на 

електрическа енергия от обществения доставчик  за компенсиране на технологичните 

разходи, за което ЕРД заплаща утвърдена от ДКЕВР цена за електрическа енергия. 

Количеството електрическа енергия се определя от ДКЕВР със съответно решение, договаря 

се между страните по месеци и се посочва в приложение, неразделна част от договора. 

Електроразпределителното дружество се задължава ежемесечно да представя прогнозно 

количество ел. енергия за следващия месец, не по-късно от 22-ро число  на предходния 

месец, като има възможност да коригира договорените по ал. 2 месечни количества в 

рамките на определените със съответното решение на Комисията. Преминалото количество 

електрическа енергия се посочва в месечен протокол между страните по договора и се 

определя, като се намалява с количеството електрическа енергия, използвана за собствени 

нужди на подстанциите на ЕРД и с продадената от обществения доставчик на трети лица, 

присъединени директно към подстанциите след местата на измерване.  

ЕРД представя на „НЕК” ЕАД протокол за определеното от него количество 

електрическа енергия, необходимо за компенсиране на технологичните разходи по 

разпределение за предходния месец, до 5-то число на текущия месец.  

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от договора съдържа данни за разпределението на 

количеството електрическа енергия по месеци, както следва:  

 

Показатели 

2011 г.  

Юли  Август  Септември  Октомври  Ноември  Декември  ІІ-ро 

полугодие 

на 2011 г.  
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Квота за краен 

снабдител  
67 690  60 227 58 040 62 396 77 485 110 335 436 173 

MWh 

 

Показатели 

2012 г.  

Януари  Февруари Март Април Май Юни І-во 

полугодие 

на 2012 г.  
Квота за краен 

снабдител  
131 356  113 887 87 783 73 798 47 414 44 830  499 068  

MWh 

  

 В тази връзка следва да се отчете и начинът на извършване на енергийния баланс 

по РОЦ (Регионални обслужващи центрове) и на ниво дружество, в която връзка бе 

изискана пълна информация относно внедрените системи за извършване на енергиен баланс 

за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2013 г.  и информация относно начините за събиране на 

данни и методите за обработката им, за наличието и прилагането на вътрешни правила, 

методики и/или процедури за извършване на енергийния баланс в съответствие с 

действащото законодателство.  

„Енерго-Про Мрежи” АД посочва, че енергийният баланс на дружеството се извършва 

на ниво регионален обслужващ център РОЦ, с оглед което са и представените справки за 

технологичните разходи по РОЦ-ове.  

 

Според дружеството резултатът от загубите на ниво РОЦ се получава като разлика от 

постъпилата електрическа енергия на територията на административната единица и 

фактурираната електрическа енергия на територията на административната единица и 

фактурираната електрическа енергия на крайни клиенти, намиращи се на съответната 

територия. Изчисляването на технологичните разходи се извършва, като следва:  

 
Като:  

1) Етр е технологичният разход в разпределителната мрежа за съответната административна 

единица, kWh; 

2) Енек куп е електрическата енергия, постъпила от преносната към разпределителната мрежа 

за календарен месец в съответния РОЦ, определена по средствата за търговско измерване на 

оператора на преносната мрежа, kWh. За приемане на измерената от СТИ на „НЕК” ЕАД 

електрическа енергия се подписват двустранни протоколи, въз основа на които се извършват 

всички последващи разплащания между обществения доставчик и ЕРД; 

3) Еген – електрическата енергия, постъпила от производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа на ЕРД за съответния 

регион, kWh. За произведената ел.енергия, отчетена от СТИ на „Енерго-Про Мрежи” АД се 

издават протоколи, въз основа на които произведената ел.енергия се фактурира на „Енерго-

Про Продажби” АД.  

4) Е обмен съсед. ЕРП – електрическа енергия, постъпила в/ отдадена на електроразпределителната 

мрежа  на други електроразпределителни дружества, kWh. За обмена на електрическа 

енергия между ЕРП-тата ежемесечно се подписват двустранни протоколи.  

5) Е обмен съсед. РОЦ – електрическа енергия, постъпила в /отдадена на съседни РОЦ, kWh. За 

обмена на електрическа енергия между РОЦ-овете ежемесечно се подписват двустранни 

протоколи.  

6) Е НЕК прод. – електрическа енергия, отдадена от разпределителната към преносната мрежа за 

календарен месец в съответния РОЦ, определена по средствата за търговско измерване на 

оператора на преносната мрежа, за която е подписан двустранен протокол, kWh. 

Информацията за количествата е налична в протоколите, посочени по т. 2).  

7) Е разпр.кр.кл. – електрическа енергия, разпределена и фактурирана на крайни клиенти, 

присъединени към разпределителната мрежа в съответния регион, kWh. Информацията за 
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разпределената и фактурирана ел.енергия е налична в софтуера за фактуриране и се 

предоставя под формата на приложение № 23.  

 Дружеството посочва, че информацията относно количествата електрическа енергия 

на ниво компания, без тази по т. 5 се предоставя на ДКЕВР всеки тримесечен период именно 

в Приложение № 23.  

 Енергийният баланс в дружеството се извършва в стандартния продукт Microsoft 

Excel. Данните за постъпилата в дружеството енергия, показанията на балансовите 

електромери и информацията за фактурираната електрическа енергия се въвеждат ръчно и 

после се извършват изчисленията за енергийния баланс.   

Не е въведена специализирана система именно поради факта, че до октомври 2010 г. 

се извършва енергиен баланс на ниво дружество и на ниво регионален център, което не е 

изисквало обработка на голям обем от данни. Към момента лицензиантът извършва тестове 

за въвеждане на енергиен баланс по нива на напрежение, по трафопостове и на по-малки 

административни единици, но не разполага с данни, които може да счита за достоверни. 

Именно поради тази причина, дружеството не е представило и данни относно размера 

на технологичните разходи преди и след изпълнение на инвестиционните обекти.  

Лицензиантът не поддържа и регистър за монтираните електромери като 

балансови, като причина за това се изтъква фактът, че използваните от дружеството 

електромери за балансови измервания са предимно такива с изтекъл експлоатационен живот 

и изтекла метрологична проверка, поради което използването им като търговски 

електромери може да доведе до некоректно измерване и щети за клиентите или за 

дружеството.  

Представени са следните данни относно процента на загуби в електро-

разпределителната мрежа на дружеството за периода 2008 г. – 2013 г. по РОЦ: 

 

РОЦ  

Година 

Варна  Добрич и 

Силистра  

Шумен и 

Търговище 

Г.Оряховица  

и Габрово 

Русе и 

Разград  

2009  21,51 16,20 14,46 15,92 16,03 

2010  18,48 15,59 14,07 15,09 15,47 

2011 15,85 14,72 13,56 14,14 14,28 

2012 15,79 14,54 13,70 14,67 14,14 

2013 14,05 14,05 12,08 13,40 12,20 

 

По информация от лицензианта е налице намаление на технологичните разходи за 

2013 г., което основно се дължи на интензивния процес по извеждане на клиенти на пазара 

на електроенергия при свободно договорени цени, както и въвеждането на „доставчик 

последна инстанция”. Дружеството отбелязва, че средната дата на отчет на тези клиенти за 

периода, в който са били на регулирания пазар, е 20-то число на месеца, като в месеца 

предхождащ преминаването на клиента на свободния пазар се извършва отчет в последния 

ден и съответно окончателно фактуриране на енергията на регулиран пазар. Т.е. от всеки 

клиент на свободен пазар и ДПИ еднократно се добавя  фактурирана енергия за около 10 

дни, което на практика води до еднократно и нереално намаляване на загубите с около 0,25 

%. Реалното намаляване на загубите се дължи главно на направените инвестиции в периода и 

на извършваните проверки на средствата за търговско измерване.  

  

„Енерго Про Мрежи" АД предостави информация за обема на разпределената 

електрическа енергия за цели години от одитирания период 2008 г.-2013 г., включваща и 

отчетените  технологични разходи, показани в таблицата по-долу: 

 

Показатели мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Електрическа 

енергия за 

разпределение MWh 6 498 203 6 358 526 6 412 366 6 509 531 6 350 222 6 119 362 
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Електрическа 

енергия на 

регулирания пазар MWh 5 311 264 5 241 684 5 319 786 5 492 496 5 335 358 4 795 288 

Електрическа 

енергия на 

свободния пазар MWh 55 346 47 175 57 619 54 799 116 746 502 336 

Технологични 

разходи  MWh 1 131 593 1 069 667 1 034 961 962 237 898 117 821 738 

Технологични 

разходи  % 17,41 16,82 16,14 14,78 14,14 13,43% 
*Данните за 2008г. и 2013г. са за цяла година. 

 

От предоставената информация от дружеството е видно, че за периода 2008-2013 г. 

технологичните разходи намаляват в абсолютна стойност и в процент от 17.41 % до 13.43%. 

За този период общия обем на електроенергия за разпределение варира, като отчита спад с 

2% през 2009 спрямо предходната година, след което постепенно нараства. Съществен ръст 

се наблюдава в продаваната електроенергия на свободния пазар, като най-съществен е ръстът 

през 2012 г. и 2013 г., ръстът през 2013 г. спрямо 2012 г. е близо 4 пъти. 
 

Постигнатото ниво на технологичните разходи от „Енерго Про Мрежи" АД спрямо 

утвърденото от ДКЕВР в одитирания период юли 2008 г.- ноември 2013 г. е показано в 

таблицата:  

№ по 

ред Показатели 

Закупена енергия за технологични разходи 

VІІ-ХІІ 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. І-ХІ 2013 г. 

1. 

Количество 

ел.енергия-хил. 

кВтч 488 716 1 069 667 1 034 961 962 237 898 117 664 400 

2. 

Стойност 

(хил.лв.) 49 702 101 960 95 349 93 093 101 882 74 204 

3. 

Утвърдено ниво 

на 

технологичните 

разходи  17,80% 17,80% 15,00% 15,00% 15,00% 

15,00

% 

12,00

% 

11,0

0% 

4. 

Отчетено ниво 

на 

технологичните 

разходи  15,62% 16,82% 16,14% 14,78% 14,14% 12.18% 

 

За целите на анализа допълнително е изискана информация за отчетените 

технологични разходи на годишна база и сравнението между постигнатото ниво от 

дружеството и утвърденото от ДКЕВР е представено в таблицата: 

 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество ел. енергия, 

хил. кВтч 1 131 593 1 069 667 1 034 961 962 237 898 117 821 738 

Стойност, хил. лева  102 791 101 960 95 349 93 093 101 882 91 245 

Утвърдено ниво на  

технологичните разходи 17,8% 17,8% 15% 15% 15% 

15%; 

12%; 

11%; 

9% 

Отчетено ниво на  

технологичните разходи 17,41% 16,82% 16,14% 14,78% 14,14% 13,43% 

*Данните за 2008г. и 2013г. са за цяла година.  
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В периода 2008 г. - 2013 г.  е налице тенденция на намаление на технологичните 

разходи, като същите са намалени и спрямо одобрените от комисията в цените за пренос 

на електрическата енергия през електроразпределителната мрежа с изключение на 2010 г. 

и 2013 г. За продължаване на тази тенденция и постигане на одобрените от комисията  в 

цените нива, „Енерго-Про Мрежи” АД следва да продължи оптимизирането на разходите 

за изпълнение на дейностите по инвестиционната и ремонтна програми и въвеждането на 

интелигентни системи за измерване. За постигане на това е необходимо дружеството да 

изпълнява по-голям обем инвестиционни и ремонтни мероприятия, с което би постигнало 

намаление на технологичните разходи, като за финансово обезпечаване на тяхното 

изпълнение използва и привлечени средства.  

При направената съпоставка на представените от дружеството стойности на 

технологичните разходи с тези посочени в годишните финансови отчети се установи 

разлика. Стойностите на технологичните разходи в годишните финансови отчети са по-

ниски от стойностите на технологичните разходи, представени в информацията от 

дружеството изискана във връзка с одита. В таблицата е направена съпоставка по години 

между утвърдените и отчетени технологични разходи по годишни финансови отчети: 

 

Технологични 

разходи мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. общо 

Утвърдени 

хил. 

лв. 119 115 97 761 86 330 91 260 108 623 72 485 575 574 

Отчетени по  

ГФО 

хил. 

лв. 99 054 101 355 92 056 100 729 93 824 91 242 578 260 

Отклонение 

хил. 

лв. -20 061 3 594 5 726 9 469 -14 799 18 757 2 686 

 

Независимо от отчетената тенденция за намаляване на технологичните разходи в 

разглеждания период и спестените количества технологични разходи през отделните години, 

дружеството като цяло за периода е отчело по-високи технологични разходи от одобрените 

от комисията в цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа в общ размер на 2 686 хил. лв. в резултат на преразхода отчетен в 2008 г. и 2012 г.  

В таблицата е направена съпоставка на утвърдените от комисията технологични 

разходи и отчетените технологични разходи по данни от дружеството:  
 

Технологични 

разходи мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. общо 

Утвърдени 

хил. 

лв. 119 115 97 761 86 330 91 260 108 623 72 485 575 574 

Отчетени по  

данни на 

дружеството 

хил. 

лв. 102 791 101 960 95 349 93 093 101 882 91 245 586 320 

Отклонение 

хил. 

лв. -16 324 4 199 9 019 1 833 -6 741 18 760 10 746 

 

От направеното сравнение се установи, че дружеството е представило по-високи 

разходи от отчетените по годишни финансови отчети, в резултат на което посочва  

по-висок преразход в размер на 10 746 хил. лв. 
 

По отношение на балансовото мерене, в хода на извършване на одита с 3 писма бяха 

изискани справки за по няколко обекта: Информация за данните за балансовите електромери 

на трафопост ТП 2 с. Бенковски, общ. Аврен; ТП 780 гр.Варна, кв. Галата; ТП 1, с. 

Страшимирово, община Белослав, трафопост МТП Горно Геновци,  община Елена, 

Великотърновска област; трафопост ТП № 7, Джулюница, село Джулюница, община 

Лясковец, Великотърновска област; трафопост ТП Енчева,  град Стражица, община 
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Стражица, Великотърновска област, ТП 4 с. Дряновец, община Разград, Русенска област; 

трафопост ТП 306,  кв. Дружба 3, община Русе, Русенска област. Бе изискана и информация 

за съотносимостта на клиентите към съответните ТП, влязла в ТП енергия – отчетена по 

балансови електрометри и отчетена по електромери съотносими към съответното ТП, и 

справка относно описание на начина на извършване на енергиен баланс по РОЦ и на ниво 

дружество, с описание на начините за събиране на данни и методите за обработката им и 

наличието на вътрешни правила, методики и/или процедури за извършване на енергиен 

баланс в съответствие с действащото законодателство.  

 От предоставената информация на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД за данните  за отчетена 

по балансови електрометри и отчетена по електромери съотносими към съответното ТП е 

видно, че липсата на предоставени данни от отчет на балансовите електрометри, наличие на 

различни периоди на отчет и различен брой на електромерите съотносими към съответното 

ТП, което указва, че не може да бъде извършен енергиен баланс на ниво ТП. 

 

ТП № Адрес 

Балансова 
измервателна 

точка 
Електромер 

№ 

Дата  отчет 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 
балансова 

измервателна 
точка по 

Електромер в 
kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/еле
ктромер № 

Дата 
(период) на 

отчет на 
електромер 
съотносим 

към 
съответната 
балансова 

измервателн
а точка 

Енергия 
отчетена 

от 
електроме

ри 
съотносим

и към 
съответнат

а 
балансова 
измервате
лна точка в 

kW/h 

Загуби 
(%) 

СЕЛСКИ 
ТП 2 

БЕНКОВ
СКИ 

 
БЕНКОВС

КИ 
00042089 13.06.2013 28240 138 бр 

10.06.2013-
19.06.2013 

20953   

ТП  2  Бенковски  за м.06.2013 28240   20953 25.8 

  17.07.2013 30320 138 бр 

9.07.2013-
19.07.2013 19537   

ТП  2  Бенковски  за м.07.2013 30320   19537 35.56 

  05.08.2013 15120 138 бр 

2.08.2013-
23.08.2013 22363   

ТП  2  Бенковски  за м.08.2013 15120   22363 -47.9 

  02.09.2013 30320 138 бр 

2.09.2013-
23.09.2013 24054   

ТП  2  Бенковски  за м.09.2013 30320   24054 20.67 

  01.10.2013 27440 138 бр 

9.10.2013-
19.10.2013 21904   

ТП  2  Бенковски  за м.10.2013 27440   21904 20.17 

  08.11.2013 43800 138 бр 

9.11.2013-
19.11.2013 28114   

ТП  2  Бенковски  за м.11.2013 43800 28114 35.81 

 

 



 147 

ТП № Адрес 

Балансова 
измервател

на точка 
Електромер 

№ 

Дата  отчет 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 
балансова 

измервателна 
точка по 

Електромер в 
kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/еле
ктромер № 

Дата (период) 
на отчет на 
електромер 
съотносим 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка в kW/h 

Загуби 
(%) 

ТП 780 
Варна 

Варна 112509100
0981898 

18.06.2013 47400 227 бр. 
11.06.2013-
19.06.2013 

43083   

ТП 780 Варна за м 06.2013 47400   43083 9.108 

  19.07.2013 78400 227 бр. 

9.07.2013-
22.07.2013 44546   

ТП 780 Варна за м 07.2013 78400   44546 43.18 

  30.08.2013 104926 227 бр. 

8.08.2013-
31.08.2013 51363   

ТП 780 Варна за м 08.2013 104926   51363 51.05 

  20.09.2013 41674 227 бр. 

11.09.2013-
23.09.2013 46230   

ТП 780 Варна за м 09.2013 41674   46230 
-

10.93 

  10.10.2013 80200 227 бр. 

05.10.2013-
31.10.2013 45534   

ТП 780 Варна за м 10.2013 80200   45534 43.22 

  28.11.2013 130400 227 бр. 

08.11.2013-
18.11.2013 57798   

ТП 780 Варна за м 11.2013 130400 57798 55.68 
 

ТП № Адрес 

Балансова 
измервателна 

точка 
Електромер 

№ 

Дата  отчет 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 
балансова 

измервателна 
точка по 

Електромер в 
kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/елек
тромер № 

Дата отчет на 
електромер 
съотносим 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка в kW/h 

Загуби 
(%) 

 ТП 1 
Страшим

ирово  

Стра
шими
рово  

00041421 13.06.2013 9120 83 бр. 
13.06.2013 - 
18.06.2013 

19630   

ТП 1 Страшимирово м 06.2013:   9120   19630 
-

115.2 

  16.07.2013 12360 
83 бр. 

12.07.2013 - 
22.07.2013 20803   

ТП 1 Страшимирово м 07.2013:   12360   20803 
-

68.31 

  14.08.2013 10800 
83 бр. 

13.08.2013 - 
21.08.2013 20275   

ТП 1 Страшимирово м 08.2013:   10800   20275 
-

87.73 

  02.09.2013 5640 
83 бр. 

12.09.2013 - 
19.09.2013 28586   

ТП 1 Страшимирово м 09.2013:   5640   28586 
-

406.8 
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  28.10.2013 21840 
83 бр. 

12.10.2013 - 
28.10.2013 25022   

ТП 1 Страшимирово м 10.2013:   21840   25022 
-

14.57 

  26.11.2013 12240 
83 бр. 

11.11.2013 - 
30.11.2013 23295   

ТП 1 Страшимирово м 11.2013:   12240   23295 
-

90.32 
 

ТП № Адрес 

Балансова 
измервате
лна точка 

Електроме
р № 

Дата  отчет 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена 

от 
балансова 
измервате
лна точка 

по 
Електроме

р в kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/елект
ромер № 

Дата отчет на 
електромер 
съотносим 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка в kW/h 

Загуби (%) 

Мачтов 
ТП 

ГОРНИ 
ГЕНОВ

ЕЦ 

 Елена 7077167 13.06.2013 720 33 бр. 
12.06.2013-
14.06.2013 

1660   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.06.2013 720   1660 -130.56 

  12.07.2013 600 33 бр. 

  
15.07.2013 

 1558   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.07.2013 600   1558 -159.67 

  12.08.2013  1040 33 бр. 
 14.08.2013-
15.08.2013 1113   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.08.2013 1040   1113 -7.02 

  13.09.2013 600 33 бр. 
 12.09.2013-
16.09.2013 1483   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.09.2013 600   1483 -147.17 

  12.10.2013 280 33 бр. 
 02.10.2013-
15.10.2013 1340   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.10.2013 280   1340 -378.57 

  08.11.2013 960 33 бр. 
 11.11.2013-
29.11.2013 1703   

Мачтов ТП ГОРНИ ГЕНОВЕЦ  за м.11.2013 960   1703 -77.40 
 

ТП № Адрес 

Балансо
ва 

измерва
телна 
точка 

Електро
мер № 

Дата  отчет 
балансова 
измервате
лна точка 

Енергия 
отчетена от 
балансова 

измервателн
а точка по 

Електромер 
в kW/h 

Електромери 
съотносими към 

съответната 
балансова 

измерителна точка 
аб,номер/електромер 

№ 

Дата отчет на 
електромер 
съотносим 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателна 
точка в kW/h 

Загуби 
(%) 

Селски 
ТП 7 

Джулю
ница 

Джулю
ница 

без данни за е-р   102 бр. 
10.06.2013 - 
17.06.2013 

9925   

Селски ТП 7 Джулюница за 
м.06.2013г. 0   9925 

няма 
данни 
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  без данни за е-р   102 бр. 

09.07.2013 - 
17.07.2013 9683   

Селски ТП 7 Джулюница за 
м.07.2013г. 0   9683 

няма 
данни 

  без данни за е-р   102 бр. 
08.08.2013 - 
16.08.2013 9900   

Селски ТП 7 Джулюница за 
м.08.2013г. 0   9900 

няма 
данни 

  

234549
3 

13.09.201
3 12540 102 бр. 

09.09.2013 - 
30.09.2013 10464   

Селски ТП 7 Джулюница м. 09.2013 12540   10464 16.56 

  
234549
3 

12.10.201
3 9300 102 бр. 

30.09.2013 - 
15.10.2013 7584   

Селски ТП 7 Джулюница за м 10.2013 9300   7584 18.45 

  
234549
3 

02.11.201
3 24600 102 бр. 

02.11.2013 -
22.11.2013 12324   

Селски ТП 7 Джулюница за м. 11.2013 24600   12324 49.90 
 

ТП № Адрес 

Балансо
ва 

измерва
телна 
точка 

Електро
мер № 

Дата  отчет 
балансова 

измервател 
на точка 

Енергия 
отчетена 

от 
балансова 
измервате
лна точка 

по 
Електроме

р в kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/еле
ктромер № 

Дата отчет на 
електромер 

съотносим към 
съответната 
балансова 

измервателна точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателн
а точка в 

kW/h 

Загуби 
(%) 

ТП 
ЕНЧЕВА 

Стражица 

Стражи
ца 

112509
101000

4288 

няма данни 
от отчет 

  163 бр. 
10.06.2013-
20.06.2013 

44429   

ТП ЕНЧЕВА Стражица  м 06.2013: 0   44429 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет   163 бр. 

09.07.2013-
10.07.2013 46886   

ТП ЕНЧЕВА Стражица м 07.2013: 0   46886 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    163 бр. 

09.08.2013-
26.08.2013 47113   

ТП ЕНЧЕВА Стражица м 08.2013: 0   47113 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    163 бр. 

09.09.2013-
19.09.2013 47420   

ТП ЕНЧЕВА Стражица м 09.2013: 0   47420 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    163 бр. 

02.10.2013-
31.10.2013 41189   

ТП ЕНЧЕВА Стражица м 10.2013: 0   41189 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    163 бр. 

04.11.2013-
30.11.2013 48698   

ТП ЕНЧЕВА Стражица м 11.2013: 0   48698 
няма 
данни 
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ТП № Адрес 

Балансо
ва 

измерва
телна 
точка 

Електро
мер № 

Дата  отчет 
балансова 

измервател 
на точка 

Енергия 
отчетена 

от 
балансова 
измервате
лна точка 

по 
Електроме

р в kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/ 
електромер 

№ 

Дата отчет на 
електромер 

съотносим към 
съответната 
балансова 

измервателна точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателн
а точка в 

kW/h 

Загуби 
(%) 

Селски ТП 
4 

Дряновец 
 

Дряно 
вец 

 

356607
88 
 

няма данни 
от отчет 

  137 бр. 
13.06.2013-
28.06.2013 

 
12435 

  

Селски ТП  4 Дряновец  за м.06.2013 0   12435 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет   137 бр. 

01.07.2013-
22.07.2013 13517   

Селски ТП  4 Дряновец  за м.07.2013 0   

 
13517 

няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    139 бр. 

12.08.2013-
21.08.2013 13630   

Селски ТП  4 Дряновец  за м.08.2013 0   
 

13630 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    141 бр. 

05.09.2013-
25.09.2013 14582   

Селски ТП  4 Дряновец  за м.09.2013 0   14582 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    143 бр. 

11.10.2013-
31.10.2013 

 
11771   

Селски ТП  4 Дряновец  за м.10.2013 0   11771 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    138 бр. 

14.11.2013-
29.11.2013 

 
12387   

Селски ТП  4 Дряновец  за м.11.2013 0   12387 
няма 
данни 

 

 

ТП № Адрес 

Балансо
ва 

измерва
телна 
точка 

Електро
мер № 

Дата  отчет 
балансова 

измервател 
на точка 

Енергия 
отчетена от 
балансова 

измервател
на точка по 
Електроме

р в kW/h 

Електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измерителна 
точка 

аб,номер/еле
ктромер № 

Дата отчет на 
електромер 

съотносим към 
съответната 
балансова 

измервателна точка 

Енергия 
отчетена от 

електромери 
съотносими 

към 
съответната 
балансова 

измервателн
а точка в 

kW/h 

Загуби 
(%) 

ТП 306 
Русе 

 
 

Русе 

 

111409
093564

5737 
 

111409
093564

5748 

няма 
данни от 

отчет 
  119 бр. 

18.06.2013-
21.06.2013 

 
29412 
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ТП 306 Русе за м 06.2013 0   29412 
няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет   122 бр. 

16.07.2013-
24.07.2013 

 
32889   

ТП 306 Русе за м 07.2013 0   

 
32889 

няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    119 бр. 

20.08.2013-
23.08.2013 

 
32781   

ТП 306 Русе за м 08.2013 0   
 

32781 

няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    119 бр. 

26.09.2013-
28.09.2013 

 
36273   

ТП 306 Русе за м 09.2013 0   

 
36273 

няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    122 бр. 

10.10.2013-
29.10.2013 

 
39720   

ТП 306 Русе за м 10.2013 0   
 

39720 

няма 
данни 

  
няма данни 
от отчет    121 бр. 

01.11.2013-
29.11.2013 

 
37656   

ТП 306 Русе за м 11.2013 0   
 

37656 

няма 
данни 

 

От изнесената в таблиците информация се вижда, че при изчисление на загубите 

данните фигурират от пълната липса на информация (няма данни) до загуби от 

порядъка на 406 % . За ограничаване на загубите и свеждането им до приемливи стойности 

могат да се препоръчат следните мерки: 

- Подобряване на физическия състав на електромерната база по ТП, където се 

налага;  

- синхронизиране на датите за отчет на балансовите електромери по ТП с 

отчета на електромерите съотносими към тях и работа в посока на точното им 

привързване към съответния балансов електромер 

-  задълбочен анализ и стриктен контрол на загубите, с цел подобряването им  

 Справката относно описание на начина на извършване на енергиен баланс по РОЦ 

(Регионален обслужващ център) и на ниво дружество, с описание на начините за събиране на 

данни и методите за обработката им и наличието на вътрешни правила, методики и/или 

процедури за извършване на енергиен баланс в съответствие с действащото законодателство 

показва, че формулата, по която се извършва изчисляването на технологичните загуби е 

вярна. Имайки предвид гореизложените изводи и препоръки за балансовото мерене обаче, 

ако се вземат предвид препоръчаните мерки, би могло да се подобри съставната 

ЕРАЗПР.КР.КЛИЕНТИ. Следенето на загубите и опитите за подобряването им биха намалили  

технологичните загуби и на ниво РОЦ, а от там и на ниво дружество. 

Към момента лицензиантът не извършва енергиен баланс на ниво ТП, не поддържа 

регистър за монтираните електромери като балансови и не разполага с достоверни данни, 

което обуславя извода, че не може да се определи дали извършваните инвестиции влияят за 

намаляване на технологичните разходи и дали могат да се удостоверят реалните 

нетърговски загуби.  

Дружеството следва да извършва баланс на ниво ТП и ниво МИР. Следва да бъдат 

регламентирани точни и ясни вътрешни правила, методики и процедури за извършване на 

енергиен баланс на всички единици на дружеството, както и да се предприемат действия 

по изграждане на собствени измервателни системи за техническо измерване на 

преминаващата електрическа енергия съгласно уредената в чл.2, ал. 4 от Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия възможност.  
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Изпълнява ли задължението си да монтира, поддържа, отчита и контролира 

средствата за търговско измерване на електрическа енергия; 

Изпълнено ли е задължението дружеството да осигурява, монтира и  поддържа 

за своя сметка средства за търговско измерване за всяко присъединяване на 

потребителите и производителите на електрическа енергия към мрежата (съгласно 

т.3.5.1 от лицензията).  

Изпълнено ли е задължението Лицензиантът да създава, поддържа и 

администрира база данни за всички потребители и производители на електрическа 

енергия, присъединени към мрежата в съответствие с Правилата за измерване 

(съгласно т.3.5.4 от лицензията).  

Изкупува ли средствата за търговско измерване в случаите, когато не са 

собственост на лицензианта при определените от закона условия и срокове (съгласно 

т.3.5.6 от лицензията).  

Съгласно представената от „Енерго-Про Мрежи” АД информация след 2004 г. са 

закупени и монтирани 1 012 374 броя електромери.  

За одитирания период лицензиантът е закупил общо електромери 700 436 броя, от 

които: 

за 2008 г. – 156 857 бр., 

за 2009 г. – 108 018 бр., 

за 2010 г. – 92 023 бр., 

за 2011 г. – 171 109 бр., 

за 2012 г. – 114 924 бр., 

за 2013 г. – 57 505 бр. 

Общите разходи за закупуване на електромери за периода са 49 886 987 лв.  

За периода лицензиантът е монтирал/подменил общо  706 463 бр., от които: 

за 2008 г. – 100 266 бр., 

за 2009 г. – 149 820 бр., 

за 2010 г. – 102 163 бр., 

за 2011 г. – 186 182 бр., 

за 2012 г. – 104 725 бр., 

за 2013 г. - 63 307 бр. 

Общите разходи за монтаж на електромери за периода са 9 826 878 лв.   

Плановете за подмяна на СТИ за периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г. са както следва: 

за 2008 г. – 60 000 електромера, 

за 2009 г. – 75 000 електромера, 

за 2010 г. – 80 000 електромера, 

за 2011 г. – 137 000 електромера, 

за 2012 г. – 95 700 електромера, 

за 2013 г. – 107 500 електромера 

Общо за периода 555 200 електромера. 

В началото на 2008 г. броят на електромерите с изтекъл срок на метрологична 

проверка е бил 895 187 бр., като дружеството посочви, че е предприемало действия за 

поетапното му намаляване чрез подмяната с нови или извършване на последваща 

метрологична проверка.  

За периода 2008 г. – 2013 г. дружеството е подменило 760 463 електромера с нови, 

като е инвестирало средства на стойност 59 713 866 лв. или 10,9 млн. лв. на година и е 

извършило последваща проверка на 338 986 електромера, с общо разходи за дейността 

4 331 481 лв.  Към 31.12.2013 г. броят на електромерите с изтекла валидност на метрологична 

проверка е 251 522 броя, което е намаление със 72 % спрямо началото на периода.  

През годините от одитирания период дружеството е извършило подмяна на 148 986 

електромера за извършване на последваща метрологична проверка, както следва: 

за 2008 г. – 5611бр.; 

за 2009 г. – 22 933 бр., 
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за 2010 г. – 17 218 бр., 

за 2011 г. – 29 540 бр., 

за 2012 г. – 54 080 бр., 

за 2013 г. – 19 604 бр. 

Общо за периода – 148 986 електромера.   

Дружеството е изпълнява програма за извършване на последваща метрологична 

проверка на СТИ, както следва: 

за 2008 г. – 14 600 електромера; 

за 2009 г. – 30 000 електромера; 

за 2010 г. – 15 000 електромера; 

за 2011 г. – 15 000 електромера; 

за 2012 г. – 27 900 електромера; 

за 2013 г. – 23 700 електромера 

Общо за периода – 126 200 електромера.  

Представената от дружеството справка за програмата за удължаване валидността на 

метрологична проверка на СТИ показва данни само за част от одитирания период, а 

именно: за 2011 г. – 170 124 електромера, за 2012 г. – 19 600 електромера и за 2013 г. –  

29 516 електромера или Общо за периода 219 240 електромера.  

 Дружеството предоставя следната отчетна информация във връзка с броя на  

извършените първоначални и последващи проверки на средствата за търговско измерване по 

Закона за измерванията (чл. 6 и сл.), Правилата за измерване на количеството електрическа 

енергия (чл. 42), съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на средствата за измерване (НСИОССИ), както и в изпълнение на задълженията си по чл. 15, 

ал. 5 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителните мрежи на „Енерго-Про Мрежи” АД, а именно:  

- Първоначални проверки на СТИ не се извършват от „Енерго-Про Мрежи” АД, 

тъй като всички нови СТИ се доставят с валидна първоначална проверка или съгласно 

изискванията на НСИОССИ. В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно  

чл. 39 от закона за измерванията, първоначалната проверка на средства за измерване има 

срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, 

освен ако в наредбата по чл. 28 е определен друг срок.  

- Извършените последващи проверки на СТИ съгласно НСИОССИ в периода 

2008 г. – 2013 г. са общо 338 986 броя при разходи за тази дейност 4 331 481 лв.  

 

Относно извършени технически проверки на измервателните системи, поискани от 

страната, която купува или от страната, която продава, дружеството отчита 2 768 броя 

проверки по искане на страната, която купува, от които са реализирани приходи за 

дружеството в размер на 82 286,88 лв. и разходи в размер на 125 528,80 лв.  

Извършените проверки за периода по инициатива на страната, която продава  - 

„Енерго-Про Мрежи” АД са 1 326 008 на брой, както следва:  

-    2008 г. – 95 636;  

- 2009 г. – 241 049; 

- 2010 г. – 230 349;  

- 2011 г. – 261 551; 

- 2012 г. – 252 053;  

- 2013 г. – 245 370.  

В случая дружеството не реализира приходи. Разходите на дружеството възлизат на 

10 513 932 лв. , от които разходи за извършване на проверките 9 880 366 лв. и разходи за 

проверка на СТИ в Българския институт по метрология – 633 566 лв.   

 Дружеството има план-програма, според която в средносрочен план всички 

електромери да бъдат приведени в метрологична валидност, ако разполага с необходимите 

средства за закупуване и монтаж и за разходи за последваща метрологична проверка.  

javascript:;
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Лицензиантът е монтирал електромери за балансово измерване в своите съоръжения, 

но по негови данни електромерите за балансови измервания са предимно такива с изтекъл 

експлоатационен живот и изтекла метрологична проверка.  

 В тази връзка през годините от одитирания период дружеството е сключвало 

следните договори за системи за дистанционно отчитане на електромери:  

 - Договор за покупко-продажба № .. от 03.09.2009 г., сключен с „Е.ОН България” 

ЕАД с предмет доставяне и прехвърляне на собствеността върху Smart система. Общата 

стойност на договора 247 414,79 без ДДС, като включва доставката на: монофазни 

електромери при единична стойност 115,30 лв., трифазни директни електромери при 

единична стойност 220,12 лв., трифазни индиректни електромери при единична стойност 

188,68 лв., софтуер с лиценз за работа на 2000 електромера на стойност 5 232 лв. и др.  

 - Поръчки за и доставяне на: уред за контрол Powerline monitor RML от 21.07.2009 г., 

сключен с ..................... ООД; филтри за върху Smart система от 31.03.2011 г.; доставка на 

конектори за върху Smart система от 31.03.2011 г.;  

 - Договор за покупко-продажба № ...от 14.05.2010 г., сключен с „Е.ОН България” 

ЕАД с предмет изработване, доставяне и прехвърляне на собствеността върху Smart 

система. Общата стойност на договора е 11 074 197,20 лв. без ДДС, като включва доставка на 

трифазни директни електромери при единична стойност 209,64 лв., трифазни индиректни 

електромери при единична стойност 162,47 лв., софтуер с лиценз за работа на 30 000 

електромера, 2 модула по 15 000 броя, право на ползване на цялата територия на единична 

стойност 50 313,60 лв. и др. В договора изрично е посочено, че страната на произход и 

производителя е .......................  

 - Рамков договор № .. от 08.11.2010 г., сключен с ....................................., след избор 

на изпълнител след проведена процедура договаряне с обявление за възлагане на доставка на 

Smart система на основание чл. 93а - 93в и във връзка с чл. 41 – 45 от Закона за обществените 

поръчки. Предметът на договора е изработване, доставяне и прехвърляне на собствеността 

върху Smart система като съвкупност от хардуер, софтуер и комуникационна среда, 

позволяващи отчет на ел. енергия и управление на потреблението на различни нива от 

енергийната система. Общата прогнозна стойност на договора е 17 309 504,15 евро без ДДС, 

като включва доставката на: монофазен електромер при единична цена 56,24 евро,  

трифазни директни електромери при единична стойност 101,75 евро, трифазни индиректни 

електромери при единична стойност 79,25 евро, софтуер с лиценз за работа на 195 000 

електромера, 13 модула по 15 000 броя, право на ползване на цялата територия на единична 

стойност 24 542,01 лв. и др.  

 - Доставка на RLM  за Smart  система от ..................... с дата 12.02.2011 г.  

 По отношение на доставката на електромери, дружеството е сключило и следните 

договори за периода 01.07.2008 г. - 30.11.2013 г.: 

1. Рамков договор № .. от 22.10.2008 г., сключен с  „.....” ООД за доставка на 

еднофазни електронни електромери и трифазни директни и индиректни електромери, 

прогнозна стойност на договора  1 402 000 лв. /без ДДС/, планирани прогнозни количества - 

трифазни директни електромери - 8000 бр. с единична цена 152 лв. и индиректни 

електромери 600 бр. с единична цена 310 лв.;  срок на договора - до 22.10.2009 г.  

2. Рамков договор № .. от 20.10.2008 г., сключен с „....” ЕООД за доставка на 

еднофазни електронни електромери и трифазни директни и индиректни електромери, 

прогнозна стойност на договора 1 923 600 лв. /без ДДС/, планирани прогнозни количества – 

42 000 бр. еднофазни електронни електромери, единична цена – 45, 80 лв. /без ДДС/,  срок на 

договора - до 20.10.2009 г. 

3. Рамков договор № .. от 13.11.2008 г., сключен с „......” ООД за доставка на 

еднофазни електронни електромери и трифазни директни и индиректни електромери, 

съответно по 28 000 бр. с единична  цена  42,00 лв.; 8000 бр. с единична  цена  141,00 лв. и 

500 бр. с единична цена 203 лв. Прогнозна стойност на договора - 2 346 500лв. /без ДДС/, 

срок на договора - до 13.11.2009 г.  
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Описаните по-горе договори са сключени след провеждане на процедура на 

договаряне без обявление по чл. 103 ал.2 от ЗОП. 

4. Рамков договор № .... от 06.4.2010 г., сключен с „................................................” АД 

за доставка на еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на 

договора 2 140 000,00 лв. /без ДДС/, еднофазни електронни електромери 300 000 бр., ед. цена 

20,50 лв.; срок на договора - до 06.04.2011 г., с опция за удължаване до 06.04.2012 г.  

5. Рамков договор № .. от 31.03.2010 г., сключен с „.....” ООД за доставка на 

еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на договора 3 140 000 

лв. /без ДДС/, срок на договора - до 31.03.2011 г., удължен  до 31.03.2012 г. Единичните цени 

варират в зависимост от количеството средства за търговско измерване, които дружеството 

поръчва и са както следва: за еднофазни електромери от 39 лв. до 34 лв. за брой; за 

трифазни директни електромери от 129 лв.  до 125 лв.; за трифазни индиректни електромери 

– 140 лв. за брой. 

6. Рамков договор № .. от 26.03.2010 г., сключен с „.....” ООД за доставка на 

еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на договора 5 612 000 

лв. /без ДДС/, срок на договора - до 26.03.2011 г., удължен до 26.03.2012 г. Единичните цени 

варират в зависимост от количеството средства за търговско измерване, които дружеството 

поръчва и са както следва: за еднофазни електромери от 21,50 лв. до 19,56 лв. за брой; за 

трифазни директни електромери от 173,10 лв. до 156 лв.; за трифазни индиректни 

електромери – от 212,60 лв. до 204,10 лв. за брой. 

7. Рамков договор № . от 26.03.2010 г., сключен с  „....” ЕООД за доставка на 

еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на договора 796 000 лв. 

/без ДДС/, срок на договора - до 26.03.2011 г. Единичните цени варират в зависимост от 

количеството средства за търговско измерване, които дружеството поръчва и са както 

следва: за еднофазни електромери от 24,50 лв. до 23,60 лв. за брой; за трифазни индиректни 

електромери – от 199 лв. до 193 лв. за брой. 

8. Рамков договор № .... от 24.07.2012 г., сключен с „.................................” АД за 

доставка на еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на договора 

2 290 000 лв. /без ДДС/, единична цена за еднофазни електронни електромери от 22,90 лв. до 

22,75 лв., в зависимост от количеството; срок на договора - до 24.07.2013 г., с опция за 

удължаване до 24.07.2014 г. 

9. Рамков договор № ..... от 19.6.2012 г., сключен с „......................” ООД  за доставка 

на еднофазни и трифазни електронни електромери, прогнозна стойност на договора 13 730 

000 лв. /без ДДС/, единична цена за еднофазни електронни електромери 25,30 лв., трифазни 

електронни електромери от 116,20 лв. до 106,30 лв., в зависимост от количеството; срок на 

договора - до 19.6.2013 г., с опция за удължаване до 19.06.2014 г.  

Тези договори са сключени след провеждане на процедура на договаряне с обявление 

по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. 

10. Договор № .. от 17.6.2013 г., сключен с ............. за доставка на капсуловани и 

заляти с епоксидна смола трифазни електромери – 40,30 евро за брой, прогнозна стойност на 

договора 19 999 лв. /без ДДС/, срок на договора - до 17.6.2014 г. Договорът е сключен на 

основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. 
 

От анализа на дейността на Дирекция „Енергиен контрол”, чиито функции са 

контрол на технологичните загуби, вкл. и търговските загуби, могат да са направят следните 

констатации: 

За одитираният период са извършени общо 1 342 205 проверки по места и са 

съставени констативни протоколи. От общия брой проверки са констатирани 22 383 броя 

нарушения, за които са съставени констативни протоколи.  

Нарушенията се изразяват в следното: 

- неточно измерване на електрическата енергия поради техническа 

неизправност, разменени вход и изход, мост, прекъсната нула и др.; 

- неправомерно въздействие върху СТИ - развит мост, манипулиране от 

разстояние (дистанционно), метрологична грешка; 



 156 

- неправомерно присъединяване към разпределителната мрежа (директно 

присъединен). 

През 2012 г. и 2013 г. са извършени общо 513 620 броя проверки, от тях за 4 055 са 

констатирани нарушения и са съставени констативни протоколи, като през 2013 г. се 

наблюдава спад при съставянето им.  

В резултат на направения анализ през 2012 г. и 2013 г. е установено, че голяма част от 

констатираното неправомерно въздействие върху СТИ е следствие метрологична грешка, но 

не може да се установи дали същата е следствие нерегламентирана въздействие. Вследствие 

извършените проверки е установена неотчетената от СТИ електрическа енергия общо за 

периода на 181 GWh.  

Констатира се запазване на броя на извършените проверки през одитираните 

годините, но намалява броя на констатираните нарушения. При извършените проверки от 

дирекция „Енергиен контрол“ са обхванати около 25 % годишно от монтираните 

електромери на клиентите.  

 „Енерго-Про Мрежи” АД не поддържа отделен регистър за монтираните 

електромери на новоприсъединени потребители. На тези потребители се монтират нови 

средства за търговско измерване, които са част от посочените по-горе. От прегледа на 

представените от дружеството документи и сключените окончателни договори за 

присъединяване на потребители, както и на производители на електрическа енергия от 

възобновяеми източници е видно, че дружеството включва клаузи за осигуряване и 

монтиране на средства за търговско измерване при всяко присъединяване към електро-

разпределителната мрежа в съответствие с разпоредбите на чл. 116, ал. 6 и чл. 120 от Закона 

за енергетиката и т. 3.5.1 от издадената му лицензия за дейността „разпределение на 

електрическа енергия”.  

С голяма степен на сигурност може да се твърди, че дружеството изпълнява тези 

договорни клаузи и законовите си задължения, като осигурява и монтира за своя сметка 

средства за търговско измерване за всяко присъединяване на потребителите и 

производителите на електрическа енергия.  

 Съгласно Раздел VІ Регистър на измервателната система от Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия, операторът на електро-

разпределителната мрежа като собственик на измервателните системи е длъжен да съхранява 

всички технически данни за елементите на измервателната система и да осигурява 

актуализирането, поддържането и администрирането на регистъра и сигурен начин, по който 

администрира, обработва, поддържа и съхранява данните в регистъра. Съдържанието на 

регисътра е подробно посочено в ПИКЕЕ.  

„Енерго-Про Мрежи” АД поддържа регистър за общо 1 207 377 средства за търговско 

измерване съгласно предвиденото в раздел VІ от ПИКЕЕ, като твърди, че регистърът 

съдържа необходимата информация, в това число и за тяхната разрешена мощност и 

показанията на индивидуалните СТИ. Приложена е и справка – визуализация на създадения 

и поддържан регистър.   

Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за енергетиката (Обн. ДВ. бр. 107 от 09.12.2003 г.), 

средствата за търговско измерване, които към момента на влизането в сила на този закон са 

собственост на потребителите, се изкупуват от енергийните предприятия по пазарната 

им стойност в тригодишен срок от влизането в сила на закона, т.е. до декември 2006 г.  

Това задължение на енергийните предприятия отпада, когато в предвидените за 

изкупуване срокове те монтират собствени съоръжения в замяна на съществуващите.  

Съгласно представената от дружеството справка – информация, след 2004 г. са 

закупени и монтирани 1 012 374 броя електромери.  

Според твърденията на „Енерго-Про Мрежи” АД няма данни за средства за 

търговско измерване – собственост на клиенти, като е предоставена информация, че за 

периода 01.07.2008 г. – 30.11.2013 г. не са изкупувани средства за търговско измерване 

от клиенти, тъй като практиката на дружеството е средствата за търговско измерване 

да се подменят със СТИ, негова собственост.  
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 Въпреки твърденията на „Енерго-Про Мрежи” АД, че няма данни за средства за 

търговско измерване – собственост на клиенти, предвид информацията, че за периода 

01.07.2008 г. – 30.11.2013 г. не са изкупувани средства за търговско измерване от клиенти 

(поради практиката на дружеството да се подменят със СТИ, негова собственост) са 

установени два случая, при които СТИ са с година на производство 1983 г. и съответно 

1991 г. Това предпоставя възможността за наличие и на други такива електромери, 

неизкупени от дружеството или неподменени в заканоустановения срок по § 3 от ПЗР на 

закона за енергетиката.  

В хода на извършения одит от длъжностните лица – служители на ДКЕВР и в 

присъствието на външни експерти бяха съставени 84 констативни протоколи (КП), 

включително са проверявани с еталонен уред и/или е извършен оглед за съответствие на 

общо 570 СТИ съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия 

(обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) и съгласно Общите условия на договорите за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Енерго-Про Мрежи” АД;  

проверени са 20 ТП (селски и градски) и други, както следва:    

Могат да се направят следните констатации от проверените 570 бр.  СТИ:  
 220 бр. от тях са с изтекъл срок на метрологична проверка съгл. чл.34.ал1 

от „Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (одобрени с решение ОУ-060 

на ДКЕВР от 07.11.2007 г., изменени и допълнени с Решение ОУ-004/06.04.2009г. на 

ДКЕВР);  

 100 бр. некоректно попълване на регистъра на СТИ на „Енерго-Про 

Мрежи” АД, поддържан съгласно Раздел VI „Регистър на измервателната система” от 

Правилата за измерване на количеството на електрическа енергия;  

 46 бр. Протоколи за които е видно, че не е присъствал собственик, негов 

представител или  свидетел в неизпълнение с чл. 61 от „Общите условия на договорите за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО 

Мрежи АД (одобрени с решение ОУ-060 на ДКЕВР от 07.11.2007. Изменени и допълнени с 

Решение ОУ-004/06.04.2009г. на ДКЕВР).  

 2 бр. СТИ монтирани вътре в сградата на ТП (трансформаторни постове) 

и е налице липса на визуален достъп, като следва да се извърши преценка за спазване на 

Общите условия;  

 40 бр. тарифни превключватели не работят или са неточни;  

 1 бр. несъхранен протокол за монтаж (демонтаж) електромер: Съгласно 

писмо на „Енерго-Про Мрежи” АД в отговор по наш протокол 52 – ЕПМ/17.03.2014 

протокол за  монтаж  /демонтаж/ проверка електромер за изискания абонатен  № 0207102090, 

не се съхранява, тъй като същият е монтиран преди 2010 г. и дружеството не пази архив на 

протоколите от тази година. Съгласно чл. 36, ал. 2 от  Правилата за измерване на 

количеството на електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), данните за минали периоди се съхраняват в 

базата данни за период 5 години, т.е. към периода на проверката (17.03.2014 г.)  на изискания 

протокол за  монтаж  /демонтаж/ проверка на електромер и на база фактическата ситуация за 

електромера: пломба за първоначална метрологична проверка 09/45 03 от 2009 г., 

производство 2009 г. е следвало протоколът за  монтаж  /демонтаж/ проверка на електромер 

да се съхранява. 

    118 бр. ЕТ без пломби на предпазен щит или врата и 5 бр. липса на  

секретни ключалки - не е изпълнен чл.30, ал.2 от „Общите условия на договорите за пренос 

на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 

(одобрени с решение ОУ-060 на ДКЕВР от 07.11.2007. Изменени и допълнени с Решение 

ОУ-004/06.04.2009г. на ДКЕВР). 

 4 бр. Електромера с грешки извън стандарта: БДС № EN62053-21 и БДС  

№ EN62053-23. 
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Лицензиантът изпълнява дейностите, свързани с монтиране на средства за 

търговско измерване, но не изпълнява задължението си за извършване на контрол и 

предприемане на действия за последваща метрологична проверка на СТИ.  

В допълнение в резултат на извършените проверки по жалби от длъжностните лица 

и от тези на място се констатира, че дружеството е допуснало практики в 

несъответствие с действащото законодателство и Общите условия, при извършване на 

подмяна/монтиране на средствата за търговско измерване на своите клиенти, което 

предпоставя възможност за неправилно подаване на данни при отчитане на реалното 

количество електрическа енергия, което следва да бъде фактурирано на клиентите.  

 За допуснатото неспазване на разпоредби на Закона за енергетиката, Правилата 

за измерване на количеството електрическа енергия, на Общите условия на договорите 

за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Енерго-

Про Мрежи“ АД, както и на задължението по издадената на дружеството лицензия 

могат да бъдат образувани административно-наказателни производства, за случаите, 

при които по отношение на извършеното деяние не е изтекъл законоустановеният в 

Закона за административните нарушения и наказания давностен срок по чл. 34 от 

ЗАНН.  

 

Да се установи осигурява ли Лицензиантът непрекъснато разпределение на 

електрическа енергия по мрежата с определено качество и предоставя услуги на 

потребителите в съответствие с показателите за качество на електроснабдяването, 

определени с решение на комисията (съгласно т.3.3.1 от лицензията).  

Спазва ли дружеството показателите за качество на електрическата енергия и 

първоначалните стойности на показателите за качество на услугите и да достигне 

целевите стойности на показателите за качество на услугите за сроковете и при 

условията, определени с решение на комисията (съгласно т.3.3.2 от лицензията).  

 

Съгласно Общите условия на договорите за пренос през електроразпределителната 

мрежа „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е задължено да пренася електрическа енергия при 

условията на равнопоставеност на всеки ползвател на обслужваната територия и да 

осигурява на ползвателите електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество и 

безопасност, приети от ДКЕВР. Чл. 18 от ОУ сочи задължението на лицензианта да пренася 

към ползвателите електрическа енергия с номинално напрежение и с показатели за качество, 

приети от ДКЕВР, и при договорените мощност и категория по осигуреност на 

електроснабдяването при ОУ и при спазване на действащото законодателство. 

С Протоколно решение № 87 от 17.06.2010 г. ДКЕВР е одобрила  Методика за 

отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на 

електрическата енергия и качеството на обслужване на мрежовите оператори, обществените 

доставчици и крайните снабдители.   

Във връзка с основните показатели за качество на снабдяването и постигането на 

целевите стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на качеството 

на обслужването, се установи следното:  

1. Показатели за непрекъснатост на снабдяването:  

Сравнителен анализ по години за периода 2008 - 2013 година по отношение 

отчитане на изпълнението на целевите показатели за качество на електрическа енергия 

 

Показатели за 
непрекъснатост на 

електроснабдяването 
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Планирани  SAIFI Целеви стойности от ДКЕВР  3,16 4,92 4,82 4,72 4,63 4,54 
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Изпълнение на ЕНЕРГО-ПРО 
Мрежи АД 

5,23 5,02 4,73 3,43 2,94 1,29 

SAIDI 

Целеви стойности от ДКЕВР  81,00 341,00 334,20 327,50 321,00 314,60 

Изпълнение на ЕНЕРГО-ПРО 
Мрежи АД 

370,00 348,00 339,13 356,00 357,04 136,21 

                  

Непланирани  

SAIFI 

Целеви стойности от ДКЕВР  3,18 5,03 4,63 4,35 4,13 3,92 

Изпълнение на ЕНЕРГО-ПРО 
Мрежи АД 

5,59 5,14 4,54 2,23 2,11 1,99 

SAIDI 

Целеви стойности от ДКЕВР  138,00 185,40 170,60 160,30 152,30 144,70 

Изпълнение на ЕНЕРГО-ПРО 
Мрежи АД 

206,00 184,91 167,20 123,00 106,48 87,68 

                  

Забележка: Целевите стойности за 2008 г. са от старата методика на ДКЕВР. При изчисляване на 

показателите за качество са изключени прекъсвания, предизвикани от трети страни, непреодолима сила 

(непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер) и краткотрайни прекъсвания. 

 

За одитирания период индексът на средния брой планирани прекъсвания е по-нисък 

от утвърдените в Методиката целеви стойности, а продължителността на 

прекъсванията е увеличена, което се дължи на по-големия обем и съответно 

продължителност на извършваните планови ремонти и реконструкция на мрежата, чиято 

цел е гарантиране на сигурна, надеждна и ефикасна експлоатация на мрежата.  

Дружеството е постигнало по- ниски нива от целевите относно непланирания брой 

прекъсвания и времетраене на прекъсванията определени в Методиката, одобрена от 

ДКЕВР, с което се отчита по-малък брой аварийност, като постигнатите по-ниски от 

утвърдените съгласно Методиката нива са съотносими само за прекъсванията на 

снабдяването и тяхното времетраене за мрежа СрН. 

2. Отклонение на напрежението:  

Членове на одитния екип възложиха измерване на напрежението или поставянето на 

мрежови анализатори в следните точки на измерване, за констатиране качеството на 

доставяната електрическа енергия за клиенти на дружеството, както следва:  

1. с. Божан, община Тервел, област Добрич, улица 10, №9, електромерно табло към 

ТП 1, клон 1, последен стълб. 

2. Електромерно табло № 3, извод от МТП „Вилна зона-Асфалтова база”, находящ 

се в село Припек, община Аксаково, област Варна. 

3. Електромерно табло, ТП 2, клон НН № 3, находящ се в село Кипра, ул. „Ламбо 

Манолов” № 11, община Девня, област Варна. 

4. с. Яковци, община Елена, eлектромерно табло на аб.№ 0554521039. 

5. с. Драганосковци, община Елена, Електромерно табло на аб.№ 0554521039. 

6. с. Червена вода, област Русе, МТП 10, eлектромерно табло на аб. № 0300806091 и 

аб. № 0300806091. 

7. с. Дряновец, област Русе, ул. „Васил Левски“ № 31 ТП 4, клон Б, стълб 19. 

Резултатите от направените измервания показват 4 случая (което е 57 % от всички 

проверени случаи на неизпълнение на показателите за качеството на електрическата 

енергия), при които е налице несъответствие на показателите за качество – отклонение 

на напрежението, като е установено, че показателите за нивото на напрежението не 

съответстват на Методиката, в частност на БДС EN 50160:2007 „Характеристики на 

напрежението на електрическата енергия, доставяна от обществените разпределителни 

електрически системи” (чл. 18 от Общите условия на договорите за пренос).  
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Показатели за качество на услугите:  

Следва да се вземат предвид и отчетените нива в годишните доклади за 

лицензионната дейност.  

Бе извършена проверка на част от показателите за качество на услугите, например: 

 за средният брой дни за изготвяне на аргументиран писмен отговор – 

Проверката на 729 броя жалби от 2012 г. и 2013 г., установи, че от тях 30 броя са просрочени, 

като не е спазен 30 – дневния срок по Общи условия;  

 време за проверка за отклонение в качеството на доставяната ел.енергия по 

искане на потребител за 2012 г. и 2013 г. 

В тази връзка от дружеството бе изискано да представи подробна справка – списък на 

извършените проверки на качеството по писмено искане от потребител за извършване на 

контрол на качеството на електрическата енергия, съдържаща искането на потребителя и 

данни за съставения протокол. В справката да бъдат посочени случаите, при които са 

установени отклонения от нормативните стойности на показателите, като се приложат копия 

на констативните протоколи, съставени през 2012 г. и 2013 г., какви са предприетите мерки 

за подобряване на показателите с посочване на датата на изпълнението им от дружеството.  

С писмо  ИзхК-EPRG-1684 #1/02.04.2014 г. дружеството е представило справка за 

проверка на параметрите на качество с регистриращо устройство по писмени сигнали на 

клиенти за периода 2008-2013 г. В писмото се уточнява, че проверка с регистриращо 

устройство, анализатор, се извършва въз основа на потребителско искане, като при 

проверка с мрежови анализатор не се съставя констативен протокол, а се прави извадка 

от регистъра на уреда.  В чл. 14, т.11 от Общите условия също е предвидено задължението 

дружеството да представя на ползвателя екземпляр от констативния протокол с резултатите 

от проверката на качеството на електрическата енергия. Аналогично е задължението и по  

чл. 74, ал. 2 от  Правилата за управление на електроразпределителните мрежи.  

При прегледа на представената справка за проверка на параметрите на качество с 

регистриращо устройство по писмени сигнали на клиенти, се установи следното: 

- за 2008 г. са постъпили 2 бр.  писмени сигнала, за които, след проверка, дружеството 

е преценило, че са основателни и е предприело съответните действия за отстраняване на 

проблема;  

- за 2009 г. е постъпил 1 бр. писмен сигнал, за който след извършената проверка, 

дружеството е преценило, че е основателен и предприело действия за подмяна на ВМНН, 

приключили 07.2012 г. 

- за 2010 г. са постъпили 2 бр. писмени сигнала, преценени като неоснователни; 

- за 2011 г. са постъпили общо 17 бр. писмени сигнала  - 4 бр. неоснователни и  13 

бр. основателни, като по 10 от тях дружеството е извършило необходимите действия, по 2 е 

посочило, че са включени в ремонтна програма и по едно е установило, че вътрешната 

електрическа инсталация на клиента е в лошо състояние; 

- за 2012 г. са постъпили общо 36 бр. писмени сигнала  - 9 бр. неоснователни и 27 бр. 

основателни, като по 18 бр. от тях дружеството е извършило необходимите действия, а по   

9 бр. е посочено, че ще бъдат включени в инвестиционната/ремонтната програма или е 

предвиден ремонт; 

- за 2013 г. са постъпили общо 26 бр. писмени сигнала  -  10 бр. неоснователни, 16 

бр. основателни, като по  10 бр. от тях дружеството е извършило необходимите действия, а 

по 6 бр. е посочено, че ще бъдат включени в инвестиционната/ремонтната програма на 

дружеството. 

Дружеството спазва в значителна степен законоустановените срокове за отговор на 

жалби на потребителите, но при изпълнение на задълженията си за обслужване на клиенти и 

извършване на проверки на качеството по писмено искане на потребители се установи 

незаконосъобразна практика на лицензианта да не съставя и съответно да не предоставя 

на крайните клиенти екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката 

на качеството на електрическата енергия, т.е. има данни за неспазване на разпоредбите на 

чл. 14, т.11 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 
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електроразпределителната мрежа на дружеството и на чл. 74, ал. 2 от  Правилата за 

управление на електроразпределителните мрежи, където е предвидено задължението на 

дружеството да представя на ползвателя екземпляр от констативния протокол с 

резултатите от проверката на качеството на електрическата енергия. 

Информацията по конкретните случаи, описани по-горе, е посочена детайлно в 

Приложение № 2, неразделна част от настоящия доклад.  

За случаите, при които не е изтекъл давностният срок по чл. 34 от ЗАНН могат 

да бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.  

 време, необходимо за изготвяне на предварителен договор и писмено становище 

за условията за присъединяване на потребители за периода 2008 г. – 2013 г..  

   От извършената проверка на 148 проверени случая по присъединяване на 

потребители  се установи забавяне при общо 40 от тях, което представлява 27,02 % от 

проверените случаи за годините от 2008 до 2013 г. или средно за всяка година 5,4 %.  

   Следва се има предвид и броят на постъпилите в дружеството жалби относно 

условията за снабдяване и нормите за качество, а именно:  

  - за 2008 г. - 395 жалби, от които 161 удовлетворени; 

- За 2009 г.-  240 жалби, от които 175 удовлетворени; 

- За 2010 г. - 1713 жалби, от които 793 удовлетворени; 

- За 2011 г. -  1169 жалби, от които 347 удовлетворени; 

- За 2012 г. - 1510 жалби, от които 437 удовлетворени; 

 - За 2013 г. – 1058 жалби, от които 232 жалби са удовлетворени.  

  От представената информация за броя на жалбите относно условията за 

снабдяване и нормите на качеството е видно, че те намаляват в годините от 2011 г. до 

2013 г., но от друга страна тези жалби са най - значителният брой от всички постъпили 

жалби в електроразпределителното дружество през годините, което указва за наличие на 

проблеми с качеството на предоставяната услуга.   

 

Създадено ли е и поддържа ли се специализирано звено за работа с 

потребителите в структурата на дружеството, осигурява ли работата на това звено 

с необходимото материално и техническо оборудване и ресурси и назначава ли 

достатъчно на брой квалифициран персонал за работа с потребителите (съгласно 

т.3.2.3 от лицензията).  
 

І. Звена за работа с потребителите в структурата на дружесвото 

В организационната структура на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД функционира Дирекция 

„Администриране на мрежата”, която съгласно представените документи изпълнява и 

функции по разработване, сключване и администриране на договори за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на ползватели (потребители и производители), договори за 

достъп до мрежата, разработване и маркетинг на мрежови услуги и др.  

Дирекцията се състои от 17 служители – двама на пряко подчинение на директора на 

дирекция, отдел „Управление на договорите”, в което има 10 служители на длъжност 

„специалист управление на договори” с висше образование /техническо, електротехническо 

и икономическо/ със стаж в отрасъла между 5 и 13 години и отдел „Придобиване и 

ценообразуване”, в което има 5 служители с висше образование /електротехническо и 

икономическо/ със стаж в отрасъла между 1 и 6 години.   

Във връзка с ускореното развитие на пазара на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, към Дирекция „Управление на енергийни данни и СТИ” дружеството е 

обособило нов отдел „Обслужване на свободен пазар” с основни функции администрирането 

на дейностите по процедурите за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа 

за обекти на крайни клиенти, за които за първи път се извършва смяна на доставчик, за 

регистриране на техните обекти на пазара по свободно договорени цени и за смяна на 

координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа 

енергия. Дружеството посочва, че данни за числеността и образованието на служителите в 

отдел „Обслужване на свободен пазар“ към дата 25.10.2013 г. е предоставена на ДКЕВР със 
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заявлението на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-

138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия с правата и задълженията, 

свързани с дейността „координатор на специална балансираща група”.  

ІІ. Обслужване на потребители/клиенти  

1. Между „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН България” ЕАД е сключен Договор за 

услуги от 30.01.2008 г., като видно от параграф 7, т. 1 на договора, същият е със срок на 

действие от 01.01.2007 г. за срок от 3 години, т.е. до 01.01.2010 г. 

В Преамбюла на договора двете дружества „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН 

България Продажби” АД одобряват концепция за общо предоставяне на услуги, съгласно 

която услугите, предоставяни в групата Е.ОН в Република България да бъдат 

централизирани в дружество, принадлежащо към групата, което ще предоставя дадени 

услуги по компетентен и ефективен начин на други дружества от групата. Съгласно 

концепцията за общо предоставяне на услуги, другите дейности /услуги/, извършвани от 

Дружествата, ще бъдат определени от тях и концентрирани в холдинговата компания „Е.ОН 

България” ЕАД, мажоритарен акционер, притежаващ 59 % от акциите на всяко Дружествата. 

Съгласно параграф 1, т. 1 от договора Изпълнителят по договора предоставя на 

Възложителя услугите, описани в Приложенията към договора, съдържащи предмета и 

обхвата на услугите, отговорностите и задачите на Изпълнителя и цените на услугите.  

Приложение № 8 към Договор за услуги от 30.01.2008 г. има за предмет услугите – 

обслужване на клиенти, със следните основни услуги: осигуряване на услуги по всички 

одобрени и действащи ценоразписи за клиенти на „Е.ОН България Мрежи” АД;   

осигуряване на услуги, които са безплатни за клиента съгласно действащите договори между 

„Е.ОН България Мрежи” АД и клиентите; подаване на обратна информация към клиентите/ 

за мрежовите услуги и маркетингови кампании/; предоставяне на актуална информация, 

свързана с енергийния пазар /цени, ценоразписи, предлагани услуги, времеви графици за 

отчитане, срокове за изпълнение на услуги, нормативни материали, касаещи клиента/; 

предоставяне на информация и консултации за условията на присъединяване; обслужване 

на жалбите /регистриране, обработване,  изготвяне и изпращане на отговор, координиране 

на процеса по обезщетяване на клиенти по жалби, архивиране на жалбите/, други.  

1. Между „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН България” ЕАД е сключен Договор за 

услуги от 04.03.2010 г., като видно от параграф 7 „Срок на действие и прекратяване на 

договора”, т. 1 договорът е със срок на действие от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.. Видно от т. 

2 обаче договорът съдържа клауза за автоматично продължаване всяка следваща календарна 

година, в случай, че никоя от страните не е поискала писмено неговото прекратяване най-

късно до 30 ноември на съответната текуща година.  

Приложение № 6 към Договор за услуги от 04.03.2010 г. има за предмет услугите – 

обслужване на клиенти, със следните основни отговорности и задачи: 

-осигуряване и поддържане на връзка с клиентите на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

-определяне нуждите на клиентите и разпределяне на съответните заявки на клиенти 

на „Е.ОН България Мрежи” АД;    

-обслужване (консултиране, приемане/изпращане на документи) на клиенти при 

присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

-обслужване на писмената кореспонденция /заявки, услуги, жалби и други/ с клиенти 

на „Е.ОН България Мрежи” АД; 

- поддържане на архив за клиентите на „Е.ОН България Мрежи” АД, при следния 

обхват на услугите: приемане, обработка и предаване на сигнали от клиенти за липса на 

ел.захранване към отговорните звена; предоставяне на услуги по действащ ценоразпис за 

клиенти на „Е.ОН България Мрежи” АД; осигуряване на услуги, които са безплатни за 

клиента, съгласно действащите Общи условия на договорите за пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителните мрежи на „Е.ОН България Мрежи” АД и клиентите; 

подаване на информация към клиентите /за мрежовите услуги и маркетингови  

кампании/; предоставяне на актуална информация, свързана с енергийния пазар /цени, 

ценоразписи, предлагани услуги, времеви графици за отчитане, срокове за изпълнение на 
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услуги, нормативни материали, касаещи клиента/; предоставяне на информация и 

консултации за процедурата за присъединяване; обслужване на жалбите /регистриране, 

обработване,  изготвяне и изпращане на отговор, координиране на процеса по обезщетяване 

на клиенти по жалби, архивиране на жалбите/, администриране и обслужване на части от 

договорите между „Е.ОН България Мрежи” АД.  

Във връзка със сключения договор за услуги на „Енерго-Про Мрежи” АД се 

предоставят услуги по директното обслужване на клиенти от Дирекция „Обслужване 

на клиенти“ в „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД.  

В Дирекция „Обслужване на клиенти“ са изградени: 11 центъра за обслужване на 

клиенти /ЦОК/, разположени на цялата лицензионна територия; телефонен център, 

локализиран в гр. Варна и звено „Връзки с клиенти“ за обработка на клиентски жалби и 

запитвания по имейл – локализирано в гр. Варна. 

Центровете за обслужване с клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО” обслужват всички 

потребители на територията на Североизточна България. Работното време на центровете е от 

07:00 ч. до 18:00 ч. без обедна почивка всеки работен ден. В центровете за обслужване на 

клиенти са заложени стандартизирани процеси, които предлагат услуги по даване на 

подробна информация за статус на клиентски номер, заявяване на услуги, приемане на 

заявки, молби и жалби. На разположение във всички центрове има бланки, с които 

дружеството оперира. Също така са налични всички информационни материали, които са 

задължителни по Общи условия и такива, ориентирани към клиента. По този начин всеки 

клиент, независимо от това на коя област е по принадлежност, може да подаде документи и 

да изиска информация от която и да е локация, без това да затруднява неговото обслужване. 

Услугите, които получава клиент в центровете за обслужване на клиенти са: заявяване на 

услуги, свързани с присъединяване на нов обект, техническа проверка (за електромер, 

електромерно табло или качеството на електроенергията), актуализация на клиентски данни, 

подаване на оплакване или препоръки и други услуги; предоставяне на информация относно 

месечно/годишно потребление на електроенергия, текущи кампании и промоции и за всички 

услуги, извършвани от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.  

- Работа с потребителите в Телефонния център на ЕНЕРГО-ПРО обслужва всички 

потребители на територията на Североизточна България. Услугата се предлага 24/7 (24 часа, 

седем дни в седмицата) чрез единен номер 0700 161 61, достъпен за набиране от цялата 

страна на цената на един градски разговор. За да се гарантира бърз достъп на всички 

потребители до Телефонния център е създадена организация на обслужване на разговорите 

посредством три автоматични линии – за приоритетно обслужване на сигнали за авария, за 

самостоятелна проверка на сметките за електроенергия и линия за маркетингови кампании, 

както и отделна директна връзка с оператор за консултации, услуги и оплаквания. 

Качеството на работа на операторите и на Телефонния център се контролира активно с 

проследяване и анализ на редица показатели. По данни от дружеството, то поддържа високо 

ниво на обслужени сигнали за аварии с първо позвъняване (според подадените данни - 99%).  

Услугите, която получава клиент при позвъняване на 0700 161 61, включват 

възможността чрез автоматична система (IVR) клиентът самостоятелно да избере една от 

следните опции:  

1. Подаване на сигнал за авария; 2. Автоматична проверка на дължими суми за 

консумирана електроенергия; 3. Автоматична информация за текущи маркетингови 

кампании, промоции и съвети за потребителите на ел. енергия; 4. Свързване с оператор. При 

свързване с оператор, клиентът на дружеството може да получи консултация или 

информация по поставен въпрос, в това число: регистриране на сигнал за авария (прекъсване 

на електроснабдяването), действащи цени на мрежови компоненти, включени във фактурата 

за консумирана електроенергия; процедури (етапи и необходими документи), срокове и цени 

на предлаганите услуги по ценоразпис за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, графици за отчитане на 

електроенергията и планови прекъсвания на електрозахранването; адреси на каси и Центрове 

за обслужване на клиенти; форма и съдържание на фактура – обща информация и 

консултация за конкретен случай, заявяване на безплатна услуга от предлаганите от 
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дружеството безплатни услуги, както и да зададе други въпроси, свързани с 

електроснабдяването, да направи коментари и отправи препоръки.  

При поискване от страна на клиента оператор подготвя ценова оферта за услуга, 

заявена от клиент и я изпраща по поща (регулярна/електронна). Работа с потребителите по 

електронна поща /имейл/ – според информация от „Енерго-Про Мрежи”  АД през всяка 

изминала година се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на потребителите, 

ползващи алтернативните канали за връзка с компанията. През 2013 г. е въведено офериране 

на услуги по имейл, което улеснява клиентите да заплатят съответната услуга по банков път, 

без да се налага да посещава Център за обслужване на клиенти.  

Числеността на състава и броя на клиенти на обслужваната територията, е както 

следва:  

Структурна единица      Брой служители    Брой клиенти 

Ръководство на дирекцията       4 

ЦОК Варна         25     267 253 

ЦОК Велико Търново, ЦОК 

Горна Оряховица, ЦОК Свищов      19     165 098 

ЦОК Габрово          8       87 418 

ЦОК Добрич          11     117 940 

ЦОК Разград            8       72 494 

ЦОК Русе          13     127 665 

ЦОК Силистра           8       67 116 

ЦОК Търговище           8       77 296 

ЦОК Шумен           11     102 263 

Звено „Връзки с клиенти”         18             1 084 543 

Телефонен център          32             1 084 543 

Забележка: тези данни за числеността не включват служителките, които ползват 

отпуск по майчинство. 

 Данните за числеността на състава съгласно утвърдените щатни бройки са, както 

следва: ЦОК Варна – 27; ЦОК Велико Търново, ЦОК Горна Оряховица, ЦОК Свищов – 19, 

ЦОК Габрово – 9; ЦОК Добрич – 12; ЦОК Разград – 8; ЦОК Русе – 13; ЦОК Силистра – 9; 

ЦОК Търговище – 8; ЦОК Шумен – 11; Звено „Връзки с клиенти” – 19 и Телефонен  

център – 34. Съпоставката на броя служители спрямо броя на обслужвани клиенти в 

съответния ЦОК показва, че 1 служител отговаря за обслужването на около 9 000 клиенти на 

дружеството.  

В Дирекция „Обслужване на клиенти” има специалисти с висше техническо 

образование – 36 служители, специалисти с висше икономическо образование -47 служители, 

специалисти с висше хуманитарно образование – 13 служители, специалисти със средно 

техническо образование – 43 служители, специалисти със средно икономическо образование 

– 10 служители и специалисти със средно общо образование – 16 служители. Съобразно 

професионалния им стаж в енергетиката, служителите могат да се групират, както следва: 

стаж до 4 години – 30 служители, стаж от 5 до 9 години – 36 служители, стаж от 10 до 14 

години – 16 служители, стаж от 15 до 19 години – 20 служители и стаж над 20 години –  63 

служители.  

По отношение на осигуряване на необходимото материално и техническо оборудване 

и ресурси служители на компанията са оборудвани с персонален компютър, който е свързан 

в локалната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО. На разположение на служителите са набор от единни за 

всички структурни единици инструкции, чрез които е определен единен начин на работа, без 

да се прави разлика в местоположението на мястото на потребление на клиента. Звената 

работят със специализиран софтуер, който е релевантен за тяхната дейност. Конкретно в 

телефонен център операторите са снабдени с два монитора към компютърната 

конфигурация, за да могат да разполагат с цялата налична информация за конкретния клиент 

без да се налага превключване между екраните. Допълнително – в телефонния център има 

специален стенен монитор, на който се следи текущото натоварване с цел взимане на мерки 
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при повишаване на входящите обаждания. 

Извършена е проверка на място в центровете за обслужване на клиенти в гр. Горна 

Оряховица и филиалът в гр. Велико Търново” и в гр. Варна и са съставени констативни 

протоколи - КП № 152-З-Е-2/20.03.2014 г. и КП № 153-З-Е-2/20.03.2014 г. Установено е, че 

посетените ЦОК разполагат с: фронт офиси, бек офиси, отговорници на ЦОК, като при 

работата на служителите от ЦОК е налице оборудване с материални и технически средства, 

включително информационна мрежа, софтуер, стационарни компютри и телефонни апарати, 

необходими за осъществяване на дейностите, свързани с обслужването на клиентите. 

Обособени са работни помещения, каси и помещения за обслужване на клиенти. 

Служителите работят с клиенти по график и с плаващо работно време.  

На видно място в ЦОК за ползване от страна на клиентите са поставени документи, 

формуляри, образци за попълването им и друга информация, включваща: ценоразпис на 

услугите допълнително предоставяни от „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с 

лицензионната дейност; бланки относно искане за предварително проучване на условията за 

присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа, искане за 

проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електро-

разпределителната мрежа, искане за сключване на договор за присъединяване на обект на 

потребител към електроразпределителната мрежа, искане за проучване на условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа, искане за 

сключване на предварителен договор за присъединяване на обект на производител към 

електроразпределителната мрежа, искане за сключване на договор за присъединяване на 

обект на производител към електроразпределителната мрежа, искане за всички други услуги, 

предлагани от дружествата от групата на „Енерго-Про Варна” ЕООД, за които няма 

конкретни бланки.  

На видно място са поставени и Договор за приватизационна продажба на акции,  

Лицензия на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Общи условия на договорите за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „Енерго-Про мрежи” АД”, 

които се предоставят на клиентите за собствено ползване, както и последното решение за 

утвърждаване на цени Решение № Ц-43 от 30.12.2013 г. на ДКЕВР.  

В ЦОК-овете има достатъчно на брой бланки, с които дружеството оперира. На 

разположение на клиентите са предоставени информационни материали относно: 

присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа на „Енерго-

Про мрежи” АД и факти и информация, свързани с дейността на дружеството.  

Не е изложен на видно място в ЦОК графикът за отчитане на СТИ, като за същия 

клиентът може да се информира от служителя след справка в интернет страницата на 

дружеството. За прекъсванията на снабдяването, които подлежат на планиране, клиентът се 

информира от служителя след справка в интернет страницата на дружеството или по телефон 

за информация. 

С оглед гореизложеното не са изпълнени изцяло задълженията по т.3.2.3 от 

лицензията, съгласно които лицензиантът е задължен да създаде и поддържа в своята 

структура специализирани звена за работа с потребителите. В структурата на 

дружеството е осигурен минимален брой служители, отговарящи за обслужване на 

клиентите, но не е изградено самостоятелно специализирано звено, което да извършва 

всички дейности по работа с потребителите.  

Видно от факта на трайното възлагане през годините на всички тези дейности на 

дружеството „Е.ОН България” ЕАД и от представените от лицензианта документи за 

организационната му структура „Центровете за обслужване на клиенти” /ЦОК/ са 

структурни звена в дирекция „Обслужване на клиенти”, която е част от структурата на 

„ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД /преди „Е.ОН България” ЕАД/, а не са част от структурата 

на лицензианта. Следователно по силата на тези договорни взаимоотношения „Енерго-Про 

Мрежи” АД е осигурило функционирането и поддържането на специализирано звено за 

обслужване на клиенти извън структурата на електроразпределителното дружество, 

чиято работа е осигурена с необходимото материално и техническо оборудване и ресурси. 
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В тези центрове за обслужване на клиенти са назначени достатъчно на брой и 

квалифициран персонал за работа с потребителите.  

 

Поддържа ли дружеството Правила за работа с потребителите, които следва 

да съдържат без ограничение:  

- реда и условията за присъединяване на потребителите към мрежата – 

подаване на заявление за проучване на условията и начина за присъединяване на обект 

към Мрежата, срокове за проверка и отговор, процедура при отказ, включително и 

предоставяне на формуляри за заявления и др.;  

- минималните технически изисквания за свързване на обекти на производители 

и на инсталации или мрежи на потребители към мрежата;  

- реда и условията за подаване на жалби, молби и предложения; 

- процедурата и сроковете за разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби и предложения; 

  - реда и условията за предоставяне на потребителите на допустимата по закон 

информация; 

- реда и начина за уведомяване на потребителите за повреди и аварии по 

мрежата; 

- реда и сроковете за отстраняване на възникнали аварии. 

(съгласно т. 3.2.5 от лицензията).  

 

С писмо изх. № 123/29.01.2007 г. „Е.ОН България” ЕАД е предоставило на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за одобрение набор от документи с 

оглед изменение и актуализиране на издадената Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. в 

съответствие с т. ІV от Решение № Р-049/29.11.2006 г. на ДКЕВР. В писмото се посочва, че 

ще представи Актуализираните правила за работа с потребителите след получаване на 

одобрение на Общите условия. На одитния екип не се представиха доказателства, че в 

ДКЕВР са депозирани Правила за работа с потребителите на „Е.ОН България Мрежи” АД 

в периода 2007 г. – 2010 г. 

В изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 2, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката /НЛДЕ – отм./, с писмо вх. № Е-13-45-236/29.12.2010 г. „Е.ОН 

България Мрежи” АД е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

актуализация на Правила за работа с потребителите на „Е.ОН България Мрежи” АД, 

Приложение № 4 към Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-07/ 

13.08.2004 г. На одитния екип не е известно дали внесеният в ДКЕВР проект на Правила за 

работа с потребителите на „Е.ОН България Мрежи” АД е одобрен от Комисията в 

съответствие с правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.  

На одитния екип не се представиха доказателства за депозиране на друг проект на 

Правила за работа с потребителите на „Енерго-Про Мрежи” АД след изменението на 

Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” 

през 2012 г.   

Предложеният проект на „Правила за работа с потребителите на „Е.ОН България 

Мрежи” АД” от 2010 г. е бил структуриран в раздели: ред и условия за присъединяване на 

потребители към разпределителната мрежа, предоставяне на информация и уведомяване на 

потребители, присъединени към разпределителната мрежа, организационни единици за 

работа с потребителите, жалби, молби, предложения на потребителите, присъединени към 

разпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД, разрешаване на спорове с 

потребителите, присъединени към мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД; предоставяне на 

допълнителни услуги от „Е.ОН България Мрежи” АД. Структурата на тези правила отговаря 

на изискванията на чл. 87, т. 2 от НЛДЕ (отм.)  

В Правилата изрично е отбелязано, че при противоречие между тях и Общите условия 

за договорите за пренос на електрическа енергия, предимство ще имат клаузите на Общите 

условия.  
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Към крайната дата на одитирания период 30.11.2013 г. „Енерго-Про Мрежи” АД е 

подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране проект на Общи условия на 

договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа на дружеството с писмо вх. № Е-13-45-94/05.08.2013 г. Към проекта на Общи условия 

не са представени Правила за работа с потребители на енергийни услуги съгласно 

изискването на чл. 38в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката и на чл. 123, ал. 1, т. 4 от 

Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.  

 

Предвид гореизложеното, няма данни за неизпълнение на т. 3.2.5. от издадената 

лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“ през периода 2010 г. – 

2013 г., доколкото лицензиантът е депозирал Правила за работа с потребителите за 

одобрение в ДКЕВР и в същото време е дал предимство при осъществяване на дейността 

си на Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия, които са одобрени 

с решение на Комисията. 

Лицензиантът следва да представи за одобрение Правила за работа с потребители 

на енергийни услуги съгласно изискването на чл. 38в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката 

и на чл. 123, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката.  

 

 Спазено ли е задължението Лицензиантът да развива и усъвършенства система 

за приемане и обработка на жалби на потребителите, подадени до него и/или до 

комисията (съгласно т.3.3.5 от лицензията).  

Процесът по обслужване на жалби се осъществява от Дирекция „Обслужване на 

клиенти“ към „Енерго-Про Варна” ЕООД по силата на сключен Договор за услуги от 

30.01.2008 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН България” ЕАД. Жалбите 

подадени директно от клиенти или чрез институции, се приемат по следните начини: 

подаване в центрове за обслужване на клиенти (ЦОК), по поща, по факс или на електронна 

поща на компанията.  

Срокът за отговор по жалба е регламентиран в Общите условия на договорите за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „Енерго-Про 

Мрежи” АД (предишно „Е.ОН България Мрежи” АД) и в Общите условия на договорите за 

продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби” АД (предишно наименование 

„Е.ОН България Продажби” АД) - 30 /тридесет/ дни. 

Процесът по обработване на жалба се осъществява от служители в звено „Връзки с 

клиенти“ в Дирекция „Обслужване на клиенти“. 

Процесът по обработване на жалбите се извършва по следния ред - След получаване 

на жалбата, тя се регистрира в клиентската база данни. Служител „Връзки с клиенти“ 

разглежда жалбата и всички приложени документи, определя кое организационно звено 

трябва да даде становище по въпросите на клиента, след което насочва преписката за 

становище. Ресорното звено прави проверка на място или по документи и дава становище, 

което насочва към служител „Връзки с клиенти“. Ако жалбата засяга дейността на няколко 

ресорни звена, служител „Връзки с клиенти“ изисква становище от всяко ресорно звено по 

отделно. Въз основа на всички получени становища, служителят подготвя отговор на 

жалбата. Отговорът се проверява от поне един служител на по-високо управленско ниво и се 

подписва в съответствие с приетите в компанията правила и Политиката за работа с клиенти. 

За гореописаните стъпки има сертифициран процес по системата ISO 9001. 

Видно от представените документи – справки и отчети относно подадени в 

дружеството и разгледани от него жалби е, че за всяка от годините на одитирания период не 

са налице жалби, по които дружеството да не се е произнесло.  

През 2008 г. са постъпили 3 127 броя жалби, от които 1796 са преценени като 

неоснователни. През 2009 г. са постъпили 4 866 броя жалби, от които 3 108 са преценени 

като неоснователни. През 2010 г. са постъпили 6 088 броя жалби, от които 4 299 са 

преценени като неоснователни. През 2011 г. са постъпили 5 415 броя жалби, от които 4 448 
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са преценени като неоснователни. През 2012 г. са постъпили 4 575 броя жалби, от които  

3 739 са преценени като неоснователни. През 2013 г. са постъпили 7 116 броя жалби, от 

които 6 366 са преценени като неоснователни.   

 През 2008 г. жалбите от потребители и чрез институции се били обработвани в 

няколко направления:  

- Жалби от бизнес клиенти (потребители на индивидуално обслужване) – от Дирекция 

„Корпоративни продажби“ 

- Жалби чрез институции – от Дирекция „Обслужване на клиенти“, в звено „Връзки с 

клиенти“; 

- Жалби от потребители и производители – в Дирекция „Обслужване на клиенти“, в 

центровете за обслужване на клиенти по места.  

В този период жалбите са били обработвани от общо 14 служители.  

Децентрализираното обработване на жалби е имало своите предимства, но е показало 

и несъвършенства по отношение на контрола на качеството и управлението на 

експертността. При завишаване на количеството жалби в един регион, не са налице 

ефективни начини за разпределяне на натоварването и е възможно един служител, който 

обработва жалби, да е претоварен, а друг – недостатъчно натоварен. Децентрализираното 

обработване на жалби е свързано и с допълнителни разходи и повече време за 

администриране на жалбите при обмен на документи по всяка преписка, в частност за тези, 

при които се проверяват верността на сметките и задълженията на клиентите. Това са най-

вече жалби, които следва да се обработват от централизираните звена (фактуриране, 

управление на вземанията). Документите е трябвало да се изпратят от съответния град до гр. 

Варна, след което да се върнат отново по места. Жалби, насочени към регионалния център, 

които впоследствие се дообработват от централизирани звена (например при необходимост 

от сторниране и префактуриране при грешен отчет, неработещ часовник и др.).  

При получаване на възражение от клиент по отговор на жалба, повторното 

разглеждане на случая се е извършвало в централизирано звено в Дирекция „Обслужване на 

клиенти“, в резултат на което се е изисквало копие на цялата преписка да бъде изпратено от 

локалното звено в гр. Варна, за да започне обработка. При описаните случаи документацията 

се е предавала в 50% от случаите по факс, а в останалите 50% са били необходими 

оригинали, така че се е използвала и регулярната поща.  

След направен анализ, ръководството на дружеството Е.ОН България е взело решение 

да въведе единна система за обработка на клиентски заявки, в която да има възможност 

за прикачване на сканирани документи. През февруари 2009 г. е закупена и внедрена ИТ 

система CРМ модул, предимствата на който са: връзка между клиентските данни (места на 

потребление, показания на електромер, движения на собственост) и заявките, генерирани при 

обслужване на клиенти (писма, сигнали, жалби, заявени услуги); прикачване на документи 

към заявката; пълна история на всички заявки на клиента (искания, услуги, жалби и т.н.) и 

електронно обработване на клиентските заявки между различните звена чрез пренасочване. 

В момента на пренасочването, заявката вече е предадена за изпълнение от другото звено, 

независимо от неговата физическа локация.  

Предвид ниското качество на сканираните документи и времето, което този процес е 

отнемал, в началото на 2010 г. сканиращите устройства са подменени с по-бързи, качествени 

и многофункционални. Проведено е обучение на всички звена за работа със системата СРМ, 

което е довело до съкращаване на времето при обработването на жалби и предаването им 

между различните звена.  

При получаване на възражение от клиент по отговор на жалба, повторното 

разглеждане на случая се е извършвало в централизирано звено в Дирекция „Обслужване на 

клиенти“, в резултат на което се е изисквало копие на цялата преписка да бъде изпратено от 

локалното звено в гр. Варна, за да започне обработка. При описаните случаи документацията 

се е предавала в 50% от случаите по факс, а в останалите 50% са били необходими 

оригинали, така че се е използвала и регулярната поща.  
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За цел повишаване на контрола по обслужването е назначен служител на длъжност 

отговорник звено „Връзки с клиенти“, който е на пряко подчинение на директора 

„Обслужване на клиенти”. Основните задължения на този служител са организиране на 

работата на звеното, проверка на отделните случаи и изготвените отговори, както и подаване 

на навременна информация към директора „Обслужване на клиенти” при забавяне на 

преписки или сложни казуси, които се нуждаят от по-широк анализ.  

Към момента в звено „Връзки с клиенти“ в дирекция „Обслужване на клиенти“ се 

обработват жалби от потребители, жалби от потребители чрез институции и запитвания от 

всякакъв характер по електронна поща. Според дружеството, от края на 2011 година се 

наблюдава трайна тенденция на увеличаване на запитванията по имейл, тъй като клиентите 

предпочитат електронната поща като начин за комуникация, който не налага лично 

присъствие в ЦОК. Предимството на този начин е, че клиентите могат да зададат въпросите 

си в момента на възникването им по всяко време от денонощието, както и през почивните и 

празнични дни, без да се ограничават с работното време на центровете за обслужване на 

клиенти. Клиентите могат да изискват информация, да представят документи и да получават 

отговор на въпросите си по-бързо, отколкото с конвенционалната поща. 

Поради увеличилата се през 2012 г. активност и значителното увеличение през 2013 г. 

на месечния брой на запитванията, с решение Управителният съвет на Енерго-Про е 

увеличил звеното „Връзки с клиенти“ с още 2 броя щатни работни места и в момента в 

звеното „Връзки с клиенти“ работят 17 специалисти и един отговорник. 

Предвид гореизложеното се констатира, че през годините от одитирания период 

лицензиантът е предприемал действия и е развивал и усъвършенствал системата за 

приемане и обработка на жалби на потребителите, подадени до дружеството или до 

ДКЕВР.   
 

 Спазени ли са изискванията по разглеждане на жалби (съгласно т. 3.3.6,  т.3.3.7 

и т.3.3.8 от  лицензията).  

Процедурата и сроковете за разглеждане на жалби от дружеството, включително и на 

тези до ДКЕВР, са регламентирани в Закона за енергетиката, Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката – отм., сега Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия 

през електроразпределителната мрежа на дружеството, одобрени с Решение № ОУ-060/ 

07.11.2007 г., изменени и допълнени с Решение № ОУ-04/06.04.2009 г.  на ДКЕВР, Общи 

условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до  

електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД, одобрени с Решение № ОУ-9/ 

20.05.2013 г. на ДКЕВР, Правила за работа с потребителите /неодобрени от ДКЕВР/ и други.  

 Видно от представените документи, дружеството прилага и конкретен бизнес процес 

по обработка на жалбите – битови и на средни и малки стопански клиенти – ……………… 

„Обработка на жалби на потребители и производители”, като част от системата за 

управление на качеството ISO 9001:2008. Този процес е одобрен с Решение на Управителния 

съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД от 11.09.2011 г., въведен е на 14.09.2011 г. и е изменен 

на 17.12.2012 г.  

Дружеството прилага Процедура от интегрираната система за управление на 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи - Процеси, свързани с клиента    ………………………-7.2 Версия: 

03, която е част от документацията на интегрираната система за управление на качеството, 

здравето и безопасността при работа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (Интегрирана система за 

управление) и Системата за управление на качеството на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, наречени общо системи за управление. 

Процедурата е одобрена от УС на „Е.ОН България Мрежи” на 15.09.2011 г. Целта на 

процедурата е определяне на реда и отговорностите при проучване и преглед на 

изискванията на клиентите; договаряне с клиента; осигуряване изпълнението на клиентските 

изисквания; обмена на информация с клиентите, включително обработка на рекламации и 

жалби; взаимоотношения с клиентите при регистриране на неправомерни действия от тяхна 

страна. 
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Видно от представените от дружеството документи – справки и отчети относно 

подадени в дружеството и разгледани от него жалби е, че въпреки наблюдаваното 

увеличение на жалбите през 2013 г., дружеството е отговорило на всички жалби.  
 

С писмо изх. № 033/09.01.2008 г. лицензиантът е предоставил на ДКЕВР информация 

относно броя на постъпилите жалби и сигнали през 2008 г. През 2008 г. са постъпили 3 127 

броя жалби, от които 1 796 са преценени като неоснователни, а 1331 броя са удовлетворени, 

както следва:  

- за правото на потребителя да бъде присъединен – 154 жалби, от които 59 

удовлетворени; 

- условия за снабдяване и нормите на качество - 395 жалби, от които 161 

удовлетворени; 

- искания за проверка на електромер - 126 жалби, от които 54 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на електромерите – 383 жалби, от които 194 удовлетворени; 

- други – 2069 жалби, от които 863 удовлетворени. 

С писмо  вх. № Е-13-45-1/11.01.2010 г. лицензиантът е предоставил на ДКЕВР 

информация относно броя на постъпилите жалби и сигнали през 2009 г. През 2009 г. са 

постъпили 4 866 броя жалби, от които 3 108 са преценени като неоснователни, а 1758 броя са 

удовлетворени, както следва:  

- за правото на потребителя да бъде присъединен – 270 жалби, от които 140 

удовлетворени; 

- условия за снабдяване и нормите на качество - 240 жалби, от които 175 

удовлетворени; 

- искания за проверка на електромер - 435 жалби, от които 250 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на електромерите – 514 жалби, от които 348 удовлетворени; 

- други – 3407 жалби, от които 845 удовлетворени. 

С писмо вх. № Е-13-45-4/14.01.2010 г. лицензиантът е предоставил на ДКЕВР 

информация относно броя на постъпилите жалби и сигнали през 2010 г. През 2010 г. са 

постъпили 6 088 броя жалби, от които 4 299 броя са преценени като неоснователни, а 1789 

броя са удовлетворени, както следва:  

- за правото на потребителя да бъде присъединен – 371 жалби, от които 198 

удовлетворени; 

- условия за снабдяване и нормите на качество - 1713 жалби, от които 793 

удовлетворени; 

- искания за проверка на електромер - 402 жалби, от които 184 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на електромерите – 443 жалби, от които 177 удовлетворени; 

- други – 3159 жалби, от които 437 удовлетворени. 

С писмо вх. № Е-13-45-3/20.01.2012 г. лицензиантът е предоставил на ДКЕВР 

информация относно броя на постъпилите жалби и сигнали през 2011 г. През 2011 г. са 

постъпили са постъпили 5 415 броя жалби, което е с 11 %  намаление спрямо жалбите от 

2010 г., от които 4 448 броя са преценени като неоснователни, а 967 броя са удовлетворени, 

както следва:  

 - за правото на потребителя да бъде присъединен – 276 жалби, от които 89 

удовлетворени; 

- условия за снабдяване и нормите на качество - 1169 жалби, от които 347 

удовлетворени; 

- искания за проверка на електромер (СТИ) – 594 жалби, от които 185 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на електромерите (СТИ) – 302 жалби, от които 81 

удовлетворени; 

- други – 3074 жалби, от които 265 удовлетворени. 

С писмо вх. № Е-13-45-7/24.01.2013 г. лицензиантът е предоставил на ДКЕВР 

информация относно броя на постъпилите жалби и сигнали през 2012 г. През 2012 г. са 

постъпили 4 575 броя жалби, от които 3 739 са преценени като неоснователни, а 836 броя са 

удовлетворени, както следва:  
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 - за правото на потребителя да бъде присъединен – 294 жалби, от които 57 

удовлетворени; 

- условия за снабдяване и нормите на качество - 1510 жалби, от които 437 

удовлетворени; 

- искания за проверка на СТИ – - 630 жалби, от които 158 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на СТИ – 209 жалби, от които 59 удовлетворени; 

- други – 1932 жалби, от които 125 удовлетворени. 

Със справка до одитния екип лицензиантът е предоставил информация относно броя 

на постъпилите жалби и сигнали през 2013 г. През 2013 г. са постъпили 7 116 броя жалби, от 

които 6 366 са преценени като неоснователни, а 750 броя са удовлетворени, както следва:  

 - за правото на потребителя да бъде присъединен – 448 жалби, от които 51 

удовлетворени; 

- искания за проверка на СТИ – 1155 жалби, от които 164 удовлетворени; 

- грешки при отчитане на СТИ – 1053 жалби, от които 78 удовлетворени; 

- други – 4460 жалби, от които 457 удовлетворени.  

Допълнително е представена информация, че жалбите относно условията за 

снабдяване и нормите на качество, които в предходни години са най - значителният брой от 

постъпилите жалби в електроразпределителното дружество през 2013 г. са общо 1058, от 

които 232 жалби са удовлетворени.  

За установяване изпълнението на задължението на лицензианта да спазва 

изискванията по разглеждане на жалби, съгласно издадената му лицензия за дейността 

„разпределение на електрическа енергия” е извършена проверка на 729 избрани на случаен 

принцип жалби, постъпили в дружеството през втората половина на 2012 г. и 2013 г. и 

преценени като неоснователни, което представлява извадка от около 9 на сто от тези жалби. 

При извършената проверка се установи следното:  

- при 30 броя жалби  не е спазен 30-дневния срок за отговор до жалбоподателя 

съгласно чл. 63, ал. 2 от Общите условия на договорите за пренос през електроразпредели-

телната мрежа, както и 3-дневния срок за изпращане на образуваната преписка по жалба и 

становище по нея до ДКЕВР съгласно чл. 98, ал.3 от НЛДЕ /отм./, съответно 7-дневен срок 

по чл. 143, ал. 4 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

- при 46 броя жалби не е спазена разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Общите условия на 

договорите за пренос през електроразпределителната мрежа, съгласно която, ако ползвателят 

не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, протоколът се подписва от 

един свидетел, който не е служител на „Енерго-Про Мрежи” АД;  

- при 3 броя жалби не е спазен чл. 14, т. 5 от Общите условия на договорите за пренос 

през електроразпределителната мрежа, съгласно който „Енерго-Про Мрежи” АД се 

задължава в срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на ползвателя да 

осигури проверка на средството за търговско измерване и при необходимост подмяна, ако то 

е негодно да отчита използваната от ползвателя електрическа енергия;  

- при една жалба не е спазен чл. 14, т. 11 от Общите условия на договорите за пренос 

през електроразпределителната мрежа, съгласно който при получаване на писмено искане от 

ползвател за проверка на качеството на електрическата енергия, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД 

е длъжно да я започне в срок до 5 (пет) работни дни. Проверката трябва да бъде с 

продължителност, позволяваща достоверно установяване на стойностите на съответните 

показатели, но не повече от 30 (тридесет) дни. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД представя на 

ползвателя екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката. При 

установяване на отклонения от нормираните показатели, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД 

предприема мерки за подобряването им, за което уведомява ползвателите. В случай, че 

резултатите от проверката докажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за 

сметка на ползвателя, а във всички останали случаи за сметка на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД. 

- при 8 жалби не е спазен срокът по чл. 56, ал. 2 от Общите условия на договорите за 

пренос през електроразпределителната мрежа, съгласно който другата страна в срок до 24 

часа изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените щети.  
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- при 44 броя жалби се установи наличие на съставени констативни протоколи, 

съдържащи клауза, че всички спорове между страните, включително породени от протокола 

или отнасящи се до него, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при сдружение 

П.П.М. съгласно неговия правилник, което поставя въпроса за неспазване на  

чл. 63, ал. 3 от Общите условия на договорите за пренос през електроразпределителната 

мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД, съгласно който при неуреждане на спора по реда 

посочен в същия член, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентия съд.  

Наличието на арбитражна клауза води до накърняване на принципа на 

равнопоставеност между страните и поставя крайните клиенти в по-неблагоприятно 

положение. На първо място, чрез арбитражната клауза икономическото неравенство на 

страните по спора може да доведе до организация и процедура, изгодни за стопански  

по-силната страна. На следващо място, арбитражът не разполага с власт да наложи явяването 

на свидетели или вещи лица, нито да задължи трети лица да представят държани от тях 

документи, поради което се налага съдействие от държавен съд, което води до забавяне и 

утежняване на арбитражната процедура и разрешаването на спора. На последно място, 

поради едноистанционния характер и спецификата на основанията за отмяна на порочно 

арбитражно решение, рискът за страната да бъде окончателно обвързана от неправилно 

арбитражно решение  е по-голям.   

Установената конкретна фактическа обстановка  по горепосочените жалби е описана в 

Приложение № 3, неразделна част от настоящия доклад.  

Съобразно Закона за енергетиката, НЛДЕ /отм./ - сега Наредба № 3/21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, Общите условия на договорите за пренос през 

електроразпределителната мрежа и Методиката за отчитане изпълнението на целевите 

показатели за качеството на електрическата енергия и качество на обслужването на 

разпределителните предприятия и обществените/крайните снабдители, може да се направи 

извода, че дружеството спазва в значителна степен изискванията за разглеждане на 

жалби съгласно лицензията по отношение на законоустановената процедура и срокове, но в 

практиката се установяват и редица нередности, които могат да доведат до неправилно 

разрешаване на спора или до забавяне на процедурата:  

- Преписките, които се обработват от служителите в Центъра за обслужване на 

клиенти в гр. Варна към дирекция „Обслужване на клиенти“ на „Енерго-Про Варна“ ЕООД, 

невинаги са комплектовани в тяхната цялост, особено в случаите, когато е било 

необходимо извършване на проверка на място от съответните служители на лицензианта 

по регионални обслужващи центрове с оглед разрешаване на съответната жалба или 

сигнал;  

- Служителите, отговорни за изготвяне на отговори до потребителите, често не 

извършват обективна проверка за наличието на всички реквизити и изпълнението на всички 

изисквания към съставяните документи, имащи отношение  към предмета на жалбата, 

напр. на съставяните констативни протоколи и реда за тяхното връчване, което обуславя 

възможността за неправилно разрешаване на жалбите.  

  

 За допуснатите неизпълнения на разпоредби от Закона за енергетиката, 

Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и Общите условия на 

договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа 

на лицензианта и съответно на издадената на дружеството лицензия, могат да бъдат 

образувани административно-наказателни производства, за случаите, при които по 

отношение на извършеното деяние не е изтекъл законоустановеният в чл. 34 от Закона 

за административните нарушения и наказания давностен срок.   
 

Поддържа ли Лицензиантът система за управление на качеството, която 

обхваща всички елементи на дейността по лицензията. Системата за качество следва 

да е сертифицирана от независима компетентна организация (съгласно т.3.3.4 от 

лицензията).  



 173 

Видно от представената от дружеството информация, в дружеството е въведена интегрирана 

система за управление на качеството ISO 9001:2008 по отношение на дейността 

„разпределение на електрическа енергия”.  

 С Решение на Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД от 15.09.2011 г. УС 

одобрява процедурите по ISO 9001 и OHSAS 18001 и стартирането на интегрирана система 

за управление на качеството, която включва следните процедури: контрол на документите, 

контрол за записите, HR управление, поддържане на инфраструктурата, процеси, свързани с 

клиента, разпределение на електрическа енергия, проектиране и разработване, контрол и 

складово стопанство, управление на техническите средства за управление и наблюдение,  

вътрешни одити.  

Със Заповед № Зап-ЕBGG-1683/15.09.2011 г. на членовете на Управителния съвет на 

лицензианта, на служителите е наредено във връзка с приключилото изграждане на 

интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при „Е.ОН 

България Мрежи” АД по отношение управлението на качеството, считано от 15.09.2011 г. да 

спазват и изпълняват стриктно регламентите, описани в документите и да се организира 

първоначално обучение на служителите относно тези регламенти и обявената Политика по 

качеството и стандарта EN ISO 9001:2008.  

 На „Енерго-Про Мрежи” АД е издаден сертификат № HU12/6267 от независима 

компетентна организация „SGS United Kingdom” Ltd за това, че дружеството е било оценено 

и сертифицирано като отговарящо на изискванията на този стандарт за дейността 

„разпределение на електрическа енергия”. Сертификатът е валиден от 18 декември 2012 г. и 

е със срок на валидност до 09 февруари 2015 г.  Издаден е и по отношение на другите 

центрове на дружеството в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Шумен, гр. Търговище, гр. Силистра, 

гр. Габрово, гр. Горна Оряховица и гр. Русе.  

Представен и Наръчник по качеството на „Енерго-Про Мрежи”, видно от който 

съдържа задължения и отговорности относно: система за  управление; отговорност на 

ръководството; управление на ресурсите – осигуряване на ресурсите, човешки ресурси, 

инфраструктура и работна среда; създаване на продукта – планиране на създаването на 

продукта, процеси, свързани с клиента, проектиране/разработване, закупуване, 

разпределение на електрическа енергия, управление на техническите средства и измерване; 

измерване, анализ и подобряване – наблюдение и измерване, управление на 

несъответстващите продукти и дейности, анализ на данните и подобряване. Наръчникът по 

качеството на лицензианта е разработен в съответствие с изискванията на ISO 9000:2007 и 

ISO 9001:2008, одобрен е от Управителния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД на 

14.10.2011 г. и се прилага и към 12.11.2013 г. Към Наръчника по качеството като списък са 

изброени и процедурите по качество, които се прилагат от дружеството и които са 

одобрявани от УС на дружеството:  

- Управление на документите,  

- Управление на записите,  

- Управление на човешките ресурси,  

- Поддържане на инфраструктурата,  

- Процеси, свързани с клиента,  

- Разпределение на електрическа енергия. Контрол на извършване на дейността;  

- Проектиране и разработване,  

- Входящ контрол и складово стопанство,  

- Управление на техническите средства за управление и измерване,  

- Коригиращи и превантивни дейности;  

- Несъответстващи продукти и дейности;   

- Вътрешни одити. 

Приложен е и регистър на стратегическите и регламентиращите документи, който 

съдържа неизчерпателно следните основни документи: стратегия за развитие на мрежата; 

лицензия и нейните приложения; политика по качеството на „Енерго-Про Мрежи” АД; 

политика по здраве и безопасност при работа. В регистъра са включени и всички 
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горецитирани процедури, както и процедури за разследване на инциденти и несъответствия 

по здраве и безопасност, оценка на риска, обмен на информация и консултации, готовност за 

извънредни ситуации и реагиране, контрол и мониторинг по здраве и безопасност при 

работа. Посочени са и следните наръчници: Наръчник по качеството; Наръчник по здраве и 

безопасност при работа. Налични са и множество схеми – схема на организационно-

управленската структура на дружествата, на регионалната структура и други, както и 

функционални характеристики и вътрешни директиви на компанията. Не на последно място, 

за процесите в дружеството и с оглед уреждане на целия процес по проучване и изготвяне на 

отговори и други документи са разработени т. нар. „бизнес процеси”. Посочени са и 

множество вътрешни работни инструкции и политики, вътрешни правила, технологични 

каталози и технически спецификации. 

Предвид гореизложеното, одитният екип приема, че лицензиантът е изпълнил 

задължението си да поддържа система за управление на качеството, която обхваща 

всички елементи на дейността по лицензията. Системата за качество е сертифицирана 

от независима организация.   

 

Сключва ли съгласно ЗЕ договори за пренос на електрическа енергия през 

мрежата по регулирани цени, както и сделки за допълнителни услуги, гарантиращи 

сигурната работа на мрежата (съгласно т.2.6.4 от лицензията).  

Да се анализира, упражнява ли Лицензиантът лицензионната дейност при 

прилагане на регулирани цени – утвърдени или определени от комисията, при условията 

и по реда на ЗЕ, Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, 

указанията на комисията и правилата на Единната система за счетоводно отчитане 

за целите на регулирането (съгласно т.3.11.3 от лицензията).  

1. На одитния екип бяха представени следните документи, удостоверяващи наличието 

на договорни взаимоотношения с обществения доставчик „Национална електрическа 

компания” ЕАД:  

 Договор за продажба на електрическа енергия преносно-предприятие - 

разпределително предприятие № ………./2004 г. от 10.12.2003 г., сключен с 

„Електроразпределение – Горна Оряховица” ЕАД със срок на договора до 31.12.2004 г. и с 

клауза за автоматично продължаване и за следващата календарна година, в случай, че никоя 

от страните не е поискала писмено неговото прекратяване най-късно до 30 ноември на 

текущата година.  

 Договор за продажба на електрическа енергия преносно-предприятие - 

разпределително предприятие № …………./2004 г. от 10.12.2003 г., сключен с 

„Електроразпределение – Варна” ЕАД със срок на договора до 31.12.2004 г. и с клаузи като 

при сключения договор № 3600/2004 г.  

 Договор за продажба на електрическа енергия на разпределително 

предприятие № 4300/2011 г.  от 29.07.2011 г., сключен между „НЕК” ЕАД и „Е.ОН 

България Мрежи” АД на основание чл. 97, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „в” и чл. 

29 от Правилата за търговия с електрическа енергия, със срок на договора 01.07.2011 г. - 

30.06.2012 г. Съгласно чл. 17 от договора, ако същият продължи да бъде изпълняван от двете 

страни и след изтичането на уговорения срок, договорът се превръща в безсрочен и може да 

бъде прекратен от всяка от страните с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до 

другата страна. Предметът на договора е закупуване от разпределителното предприятие на 

електрическа енергия от обществения доставчик за компенсиране на технологичните 

разходи, за което ЕРД заплаща утвърдена от ДКЕВР цена за електрическа енергия. 

Количеството електрическа енергия се определя от ДКЕВР със съответно решение, договаря 

се между страните по месеци и се посочва в приложение, неразделна част от договора. 

За тези договори информация е представена при анализа на технологичните разходи, 

от където е видно, че лицензиантът закупува енергия по договорите по регулирани от ДКЕВР 

цени.   
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 На 30.12.2011 г. между „Е.ОН България Мрежи” АД и „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД е сключен Договор за достъп № …………/30.12.2011 г., на 

основание чл. 104, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 12, ал. 2, т. 3 и чл. 29 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия, по силата на който „ЕСО” ЕАД предоставя на 

разпределителното дружество достъп до електропреносната мрежа, срещу което то му 

заплаща цена върху цялото количество електрическа енергия, постъпило от преносната в 

собствената му разпределителна мрежа.  

 Договорът влиза в сила от 01.07.2001 г. и е със срок на действие до 30.06.2012 г., но 

съгласно чл. 20, ако договорът продължи да бъде изпълняван от двете страни след 

изтичането на уговорения срок, той се превръща в безсрочен и може да бъде прекратен от 

всяка от страните с 30-дневно писмено предизвестие. На одитния екип не са предоставени 

данни за сключвани допълнителни споразумения или анекси към този договор. 

Клаузата за определяне на дължимата цена се съдържа в чл. 6 от договора, видно от 

който разпределителното дружество заплаща цена в размер на утвърдената от ДКЕВР за 

съответния регулаторен период цена за достъп до електропреносната мрежа. Цената се 

дължи върху цялото количество електрическа енергия, постъпило от преносната в 

разпределителната мрежа въз основа на данните от отчета на СТИ, съгласно двустранен 

протокол между собственика на СТИ и ЕРД.  

2. По отношение сключването на договори за пренос на електрическа енергия 

през мрежата по регулирани цени, както и сделки за допълнителни услуги следва да се 

отбележи, че клиентите на крайния снабдител, присъединени към електроразпределителната 

мрежа на „Енерго-ПроМрежи” АД ползват мрежата и допълнително предоставени услуги 

съгласно Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електро-

разпределителните мрежи на „Енерго-Про Мрежи” АД, одобрени с Решение на ДКЕВР.  

Производителите  на електрическа енергия от възобновяеми източници, попадащи в 

хипотезата на чл. 30, ал. 1 от ЗЕВИ, т.е. при инсталирана мощност на обекта над 30 кВт, 

следва да сключват с електроразпределителното предприятие договори, по силата на които 

се предоставя достъп и системни услуги, съгласно Общите условия за достъп на 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електро-

разпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД (приети с Решение на ДКЕВР № ОУ-9 

от 20.05.2013 г.). Предоставена е справка за сключените договори за достъп при Общи 

условия с производители на електрическа енергия от ВИ, както и списък на въведените в 

експлоатация електрически централи за производство на електрическа енергия от ВИ.  

Дружеството е приложило списък на сключените договори за пренос на електрическа 

енергия през мрежата, както и за сделки за допълнителни услуги, гарантиращи сигурната 

работа на мрежата със субекти на т.нар. свободен пазар, както следва:  

За 2009 г. – 1 договор; 

За 2010 г. – 4 договора;  

За 2011 г. – 6 договора;  

За 2012 г. – 19 договора;  

За 2013 г. – 823 договора.  

С оглед проверка на изискването да бъдат сключвани договори за пренос и за 

мрежови услуги по регулирани от ДКЕВР цени, от дружеството бе изискано да представи 

копия на фактури на потребители, избрани на случаен принцип и копия на договори за 

пренос на електрическа енергия, ведно с фактурите към тях.  

Дружеството е представило общо броя 60 броя фактури по години, обхващащи 

периодите: 31.07.2008 г.-31.12.2008 г.; 30.09.2009 г.-31.12.2009 г.;23.08.2010-21.12.2010 г.; 

12.08.2011 г.-21.12.2011 г.;14.08.2012 г.-17.12.2012 г.; 13.03.2013 г.-19.10.2013 г. на стопански 

и битови потребители, намиращи се на територията на гр. Варна, Русе, Габрово, Присово, 

Добрич, Шумен, Търговище, Балчик, Велико Търново, Разград, Силистра, Крупен, Вилна 

зона Варна (Евксиноград). Проверката на представените фактури е с оглед установяване 

приложимостта на цените на електрическата енергия, утвърдени с Решения на ДКЕВР  

(№ Ц-021 от 26.06.2008 г.; № Ц-23 от 25.06.2009 г.; № Ц-030 от 28.06.2010 г.; № Ц-22 от 
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29.06.2011 г.; № Ц-17 от 28.06.2012 г.; № Ц-13 от 05.03.2013 г.; № Ц-25 от 29.07.2013 г. и  

№  Ц-43 от 30.12.2013 г.). При прегледа на представените фактури е установено, че цените на 

фактурираната електрическа енергия съответстват на утвърдените цени в описаните по-горе 

решения.  

 Договор № ...../13.07.2009 г.,  сключен между „Е.ОН България Мрежи“ АД и 

„...........................“ ЕООД , на основание чл. 104, ал.1 Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 

1, т. 2 Правилата за търговия с електрическа енергия (Правилата). Съгласно Раздел V, т. 5.5.  

Цената за пренос е действащата утвърдена от ДКЕВР цена. Всяко изменение в цената за 

пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените 

на електрическата енергия (НРЦЕЕ). 

 Договор № .../08.06.2010 г., сключен между „Е.ОН България Мрежи“ АД и   

„........“ ООД, на основание чл. 104, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 9, ал. 1, във връзка 

с чл. 18а, ал. 6 от Правилата и чл. 16, ал. 1, т.1 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. Съгласно Раздел V, т. 5.5 Цената за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е действащата, 

утвърдена от ДКЕВР цена. Към момента на сключване на договора цената за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи“ АД 

е в размер на определен ценоразпис. Цената автоматично се променя с приемането от ДКЕВР 

на нова цена за пренос, без да е необходимо подписването на анекс към този договор, като 

всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от 

НРЦЕЕ. 

 Договор № ./03.10.2011 г., сключен между „Е.ОН България Мрежи“ АД  и „..... 

.......“ ЕАД, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ, чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 6 от 

Правилата и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е действащата, 

утвърдена от ДКЕВР цена. Към момента на сключването на договора цената за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи“ АД 

е в размер на определен ценоразпис. Цената автоматично се променя с приемането от ДКЕВР 

на нова цена за пренос, без да е необходимо подписването на анекс към този договор, като 

всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от 

НРЦЕЕ. 

 Договор № .............../10.04.2012 г., сключен между  „Е.ОН България Мрежи“ АД  

и  „.............................“ АД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ, чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 18а, 

ал. 6 от Правилата и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи. Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е действащата, 

утвърдена от ДКЕВР цена. Към момента на сключването на договора цената за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи“ АД 

е в размер на определен ценоразпис. Цената автоматично се променя с приемането от ДКЕВР 

на нова цена за пренос, без да е необходимо подписването на анекс към този договор, като 

всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от 

НРЦЕЕ. 

 От „Енерго-Про Мрежи“ АД е изискано да представи договор с „....“ АД № 

......./31.07.2012 г., но дружеството не е представило този договор, а вместо него е 

представило друг договор, № ............ от 02.09.2013 г.,  сключен с „...............“ АД, на 

основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за 

пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е действащата, 

утвърдена от ДКЕВР цена, като тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР на нова цена за 

пренос, без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко изменение на 

цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. няма издадена 

фактура от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, тъй като фирмата все още не е на свободен пазар. 
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 Договор № ........../26.11.2012 г., сключен между  „Енерго-Про Мрежи“ АД и 

„.....................................“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. 

Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа е действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, като тя 

автоматично се променя с приемането от ДКЕВР на нова цена за пренос, без да е необходимо 

подписването на анекс към договора и всяко изменение на цената за пренос се прилага 

съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № .........../15.02.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и 

„...........“  ЕАД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно Раздел V, т. 

5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е 

действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, като тя автоматично се променя с приемането от 

ДКЕВР на нова цена за пренос, без да е необходимо подписването на анекс към договора, 

всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от 

НРЦЕЕ. 

 Договор № ............./21.03.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и 

„..........................“ АД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно 

Раздел V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа е действащата, утвърдена от ДКЕВР цена и тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР 

на нова цена за пренос без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко 

изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № .........../18.04.2013 г., сключен между  „Енерго-Про Мрежи“ АД  и  

„.........“ ООД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно Раздел V, т. 

5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е 

действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР на нова 

цена за пренос без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко 

изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № ........../24.04.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и 

„.....................“ АД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно Раздел 

V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е 

действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР на нова 

цена за пренос без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко 

изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № ........../10.07.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и  

„.................................“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. 

Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа е действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с 

утвърждаването от ДКЕВР на нова цена за пренос без да е необходимо подписването на 

анекс към договора, като всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията 

на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № ....../20.08.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и  

„...................................................“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от 

Правилата. Съгласно Раздел V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа е действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с 

утвърждаването от ДКЕВР на нова цена за пренос без да е необходимо подписването на 

анекс към договора, като всяко изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията 

на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

 Договор № ............/24.10.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД с 

„.....................“ ЕООД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно 

Раздел V, т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната 

мрежа е действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР 

на нова цена за пренос без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко 

изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 
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 Договор № .............../28.11.2013 г., сключен между „Енерго-Про Мрежи“ АД  и  

„.................“ АД на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЕ и чл. 14 от Правилата. Съгласно Раздел V, 

т. 5.5 цената за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа е 

действащата, утвърдена от ДКЕВР цена, тя се променя с утвърждаването от ДКЕВР на нова 

цена за пренос без да е необходимо подписването на анекс към договора, като всяко 

изменение на цената за пренос се прилага съгласно условията на чл. 34, ал. 4 от НРЦЕЕ. 

Дружеството е представило фактура към всеки един от описаните договори. От 

прегледа на фактурите е установено, че цените по фактурите съответстват на 

утвърдените цени в съответните решения на ДКЕВР. 

По отношение на прилаганите от дружеството цени за присъединяване, в резултат 

на извършената проверка на сключени договори за присъединяване на потребители не се  

установи наличие на данни за неспазване изискването дружеството да е предлагало тази 

услуга по цени, различни от нормативно-определените съгласно решения на ДКЕВР цени 

приложими за съответната група потребители.   

 

 При определяне на неподлежащи на регулиране по ЗЕ цени за предоставяни 

услуги, свързани с лицензионната дейност, лицензиантът съблюдава ли следните 

принципи: 

 а) цените да съответстват на икономически обоснованите разходи за тяхното 

извършване; 

 б) цените не могат да включват разходи, вече включени в цените за 

присъединяване, за пренос на електрическа енергия, утвърдени или определени от 

комисията (съгласно т.3.11.4 от лицензията).  

Извършва ли лицензиантът други дейности, подлежащи на лицензиране по ЗЕ. 

(предвид  т. 2.4. от лицензията). 

Съгласно представената от „Енерго-Про Мрежи” АД информация по години за 

одитирания период, дружеството е извършвало следните нерегулирани дейности:  

 

През 2008 г. дружеството е извършвало: 

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги,  като разходите за труд са изчислени на база „чч“ за извършване на брой платени 

услуги, разходите на автомобилите, с които се осъществяват дейностите се отнасят в 

създадена в САП СО контролингова поръчка 186400000000 - Работа, свързана с услуги на 

клиенти нерегулирани дейности.  

Действащите през 2008 г. ценоразписи, съдържащи прилагани цени за нерегулирани 

дейности са за периодите 14.12.2007 г. - 07.10.2008 г., 08.10.2008 г. - 14.12.2008 г. и 

15.12.2008 г. - 06.05.2009 г. Те съдържат подробно описание на предлаганите от „Е.ОН 

България Мрежи” АД услуги, а именно: ценоразпис № 1 на услугите, извършвани във връзка 

с доставка на електрическа енергия, ценоразпис № 2 на услугите, извършвани по въздушни и 

кабелни линии, възлови станции, трафопостове и подстанции, които не са собственост на 

дружеството, ценоразпис № 3 на услугите в трансформаторна работилница, ценоразпис № 4 

на услугите във високоволтова лаборатория и ценоразпис № 5 на услуги, извършвани с 

транспортни средства и строителна механизация.  

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други, като разходите, свързани с тази нерегулирана дейност, се отчитат в SAP в поръчки от 

тип Е72 – Поддръжка на почивни станции и столове и всеки обект от този тип е отделна 

поръчка, по която се отнасят всички разходи свързани с поддържането и функционирането 

им. Посочените за 2008 г. контролингови обекти са общо 59 на брой и включват: 

апартаменти, сглобяеми къщи, бунгала, столови и магазини.  

 

През 2009 г. дружеството е извършило:  

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги, като разходите за труд по тези дейности се отчитат на база реално отработените 



 179 

часове, чрез системата SAP CATS в създадените за целта вид дейности: AN0001 Прекъсване / 

възстановяване и AN0002 Работа по заявления ЦОК, а разходите на автомобилите, с които се 

осъществяват дейностите се отнасят в създадена в САП СО контролингова поръчка 

186400000000 - Работа, свързана с услуги на клиенти нерегулирани дейности 

Действащите през 2009 г. ценоразписи, съдържащи Прилагани цени за нерегулирани 

дейности са за периодите 15.12.2008 г. - 06.05.2009 г., 07.05.2009 г. - 28.05.2009 г.,   

29.05.2009 г. - 08.11.2009 г. и 09.11.2009 г. - 11.06.2010 г. Те съдържат подробно описание на 

предлаганите от „Е.ОН България Мрежи” АД услуги, а именно: ценоразпис № 1 на услугите, 

извършвани във връзка с доставка на електрическа енергия, ценоразпис № 2 на услугите, 

извършвани по въздушни и кабелни линии, възлови станции, трафопостове и подстанции, 

които не са собственост на дружеството, ценоразпис № 3 на услугите в трансформаторна 

работилница, ценоразпис № 4 на услугите във високоволтова лаборатория и ценоразпис № 5 

на услуги, извършвани с транспортни средства и строителна механизация.  

От ценоразписите, прилагани в периода 15.12.2008 г. - 06.05.2009 г. е видно, че от 

същите са изведени без цена услугите за: промяна на тарифност на мерене на електрическата 

енергия по искане на потребителя; монтаж на контролен електромер по искане на 

потребителя; временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергя  на обект по 

искане на потребителя; прекъсване и възстановяване на ел.захранване на потребител по 

искане на краен снабдител или търговец; демонтаж  на електромер по искане на потребителя 

за проверка в специализирана лаборатория; проверка на електромер на място с еталон по 

искане на абоната и съставяне на протокол; прекъсване и възстановяване на ел.захранване на 

потребител по искане на краен снабдители или търговец – експресно възстановяване до 18 

часа на датата на заплащане (услугата е налична само при плащане в Център за обслужване 

на клиенти преди 16 ч.).  

От ценоразписите, прилагани в периода 07.05.2009 г. - 28.05.2009 г. са изведени без 

цена и услугите: монтаж и демонтаж на регистриращо устройство на показателите за 

качество на ел. енергия и наблюдение. Като допълнителни услуги предлагани от "Е.ОН 

България Мрежи" АД, към ценоразписите без посочване на цена са изведени и: извънредно 

отчитане на електромер, възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена 

енергия потребител от електромер, от стълб и чрез оперативно превключване, експресно 

възстановяване на електроснабдяването на прекъснат за неплатена енергия потребител до 

18:00 ч. в деня на плащане.  

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други. Посочените за 2009 г. контролингови обекти са общо 48 на брой и включват: 

апартаменти, сглобяеми къщи, бунгала, столови и магазини.  

През 2010 г. дружеството е извършило:  

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги, като разходите за труд по тези дейности се отчитат на база реално отработените 

часове, чрез системата SAP CATS в създадените за целта вид дейности: AN0001 - 

Прекъсване/възстановяване и AN0002-Работа по заявления ЦОК, а разходите на 

автомобилите, с които се осъществяват дейностите се отнасят в създадена в САП СО 

контролингова поръчка 186400000000 - Работа, свързана с услуги на клиенти нерегулирани 

дейности.  

Действащите през 2010 г. ценоразписи, съдържащи Прилагани цени за нерегулирани 

дейности са за периодите 09.11.2009 г. - 11.06.2010 г., 12.06.2010 г. - 11.11.2010 г. и 

12.11.2010 г. - 28.12.2011 г., като ценоразписът е единен, а не разбит на няколко отделни 

ценоразписа и включва подробно описание на предлаганите от „Е.ОН България Мрежи” АД 

услуги, а именно: дейности, свързани с измерване на електрическата енергия, дейности по 

проучване на външно ел.захранване, работи по мрежи СрН, работи по мрежи НН, 

трансформаторни постове и възлови станции, лабораторни услуги и други.  

В единния ценоразпис, прилаган в периода 12.11.2010 г. - 28.12.2011 г., са включени 

със съответните им цени услугите: промяна на тарифност на мерене на електрическата 

енергия по искане на потребителя; монтаж на контролен електромер по искане на 
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потребителя; временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия  на обект по 

искане на потребителя с последващо възстановяване; демонтаж  на електромер по искане на 

потребителя за проверка в специализирана лаборатория; проверка на електромер на място с 

еталон по искане на абоната и съставяне на протокол; монтаж и демонтаж на регистриращо 

устройство на показателите за качество на ел. енергия и наблюдение. 

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други, като разходите, свързани с тази нерегулирана дейност, се отчитат в SAP в поръчки от 

тип Е72 – Поддръжка на почивни станции и столове и всеки обект от този тип е отделна 

поръчка, по която се отнасят всички разходи свързани с поддържането и функционирането 

им. Извършвани са и разходи за културни и спортни мероприятия, като участие в 

Спартакиада и закупуване на билети за театрални постановки, които както и данъците по 

ЗКПО, свързани с тях, се отчитат в SAP в разходен център 4106521099 Социални разходи -

 Стол/Почивни дейности и други свързани. Посочените за 2010 г. контролингови обекти са 

42 на брой и включват: апартаменти, сглобяеми къщи, бунгала, столови, магазини и 1 брой - 

социални разходи - Стол/Почивни дейности и други свързани.  

 

През 2011 г. дружеството е извършило:  

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги. Действащите през 2011 г. ценоразписи, съдържащи прилаганите цени за 

нерегулирани дейности са за периодите 12.11.2010 г. - 28.12.2011 г. и 29.12.2011 г. - 

29.02.2012 г., като ценоразписът е единен и включва подробно описание на предлаганите от 

лицензианта услуги, а именно: дейности, свързани с измерване на електрическата енергия, 

дейности по проучване на външно ел.захранване, работи по мрежи СрН, работи по мрежи 

НН, трансформаторни постове и възлови станции, лабораторни услуги и други.  

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други, като посочените за 2011 г. контролингови обекти са 38 на брой и включват: 

апартаменти, сглобяеми къщи, бунгала, столови, магазини и 1 брой - социални разходи -

Стол/Почивни дейности и други свързани.  

 

През 2012 г. дружеството е извършило:  

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги. Действащите през 2012 г. ценоразписи, съдържащи прилаганите цени за 

нерегулирани дейности са за периодите от 29.12.2011 г. - 29.02.2012 г., 01.03.2012 г. - 

18.10.2012 г. и 19.10.2012 г. - 03.02.2013 г., като ценоразписът е единен и включва подробно 

описание на предлаганите от лицензианта услуги, а именно: дейности, свързани с измерване 

на електрическата енергия, дейности по проучване на външно ел.захранване, работи по 

мрежи СрН, работи по мрежи НН, трансформаторни постове и възлови станции, лабораторни 

услуги и други.  

От ценоразписа, прилагани в периода 19.10.2012 г. - 03.02.2013 г., е видно, че от 

същия са изведени без посочване на цена услугите за: промяна на тарифност на мерене на 

електрическата енергия по искане на потребителя; временно преустановяване на 

снабдяването с електрическа енергия  на обект по искане на потребителя с последващо 

възстановяване; монтаж на контролен електромер по искане на потребителя; монтаж и 

демонтаж на регистриращо устройство на показателите за качество на ел. енергия и 

наблюдение; проверка на електромер на място с еталон по искане на абоната и съставяне на 

протокол; демонтаж  на електромер по искане на потребителя за проверка в специализирана 

лаборатория;  

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други, като посочените за 2012 г. контролингови обекти са 43 на брой и включват: 

апартаменти, сглобяеми къщи, бунгала, столови, магазини и 1 брой - социални разходи -

Стол/Почивни дейности и други свързани.  
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През 2013 г. дружеството е извършило:  

- дейности, свързани с предоставяне на услуги на клиентите, съгласно ценоразписа за 

услуги, като разходите за труд по тези дейности се отчитат на база реално отработените 

часове, чрез системата SAP CATS в създадените за целта вид дейности: AN0001 Прекъсване / 

възстановяване и AN0002 Работа по заявления ЦОК, а разходите на автомобилите, с които се 

осъществяват дейностите се отнасят в създадена в САП СО контролингова поръчка 

186400000000 Работа, свързана с услуги на клиенти нерегулирани дейности.  

Действащите през 2013 г. ценоразписи, съдържащи прилаганите цени за нерегулирани 

дейности са за периодите от 19.10.2012 г. - 03.02.2013 г., 04.02.2013 г. - 22.05.2013 г., 

23.05.2013 г. - 09.07.2013 г. и 10.07.2013 г. - 30.11.2013 г., като ценоразписът е единен и 

включва подробно описание на предлаганите от лицензианта услуги, а именно: дейности, 

свързани с измерване на електрическата енергия, дейности по проучване на външно 

ел.захранване, работи по мрежи СрН, работи по мрежи НН, трансформаторни постове и 

възлови станции, лабораторни услуги и други. От тях като услуги без посочване н ацени са 

изведени: промяна на тарифност на мерене на електрическата енергия по искане на 

потребителя; временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия  на обект по 

искане на потребителя с последващо възстановяване; монтаж на контролен електромер по 

искане на потребителя; монтаж и демонтаж на регистриращо устройство на показателите за 

качество на ел. енергия и наблюдение; проверка на електромер на място с еталон по искане 

на абоната и съставяне на протокол; демонтаж  на електромер по искане на потребителя за 

проверка в специализирана лаборатория.  

Видно от приложения ценоразпис, прилаган в края на одитирания период -   

10.07.2013 г. - 30.11.2013 г. освен тук посочените услуги, като услуги без цена са посочени и:  

прекъсване преноса на електрическа енергия по искане на доставчик от последна инстанция / 

обществен доставчик / краен снабдител / търговец на електрическа енергия; възстановяване 

преноса на електрическа енергия по искане на обществен доставчик / краен снабдител / 

търговец на електрическа енергия; експресно възстановяване преноса на електрическа 

енергия по искане на обществен доставчик / краен снабдител / търговец на електрическа 

енергия; възстановяване на преноса и достъпа до електроразпределителната мрежа на 

прекъснат поради неплащане клиент на оператора на електроразпределителната мрежа; 

експресно възстановяване на преноса и достъпа до електроразпределителната мрежа на 

прекъснат поради неплащане клиент на оператора на електроразпределителната мрежа.  

- дейности, свързани с поддържане на обекти - учебни и почивни бази, столове и 

други, като разходите свързани с тази нерегулирана дейност се отчитат в SAP в поръчки от 

тип Е72 – Поддръжка на почивни станции и столове и всеки обект от този тип е отделна 

поръчка, по която се отнасят всички разходи свързани с поддържането и функционирането 

им. Извършвани са и разходите за културни и спортни мероприятия, като участие в 

Спартакиада и закупуване на билети за театрални постановки, които както и данъците по 

ЗКПО, свързани с тях се отчитат в SAP в разходен център 4106521099 Социални разходи -

 Стол/Почивни дейности и други свързани. Съгласно решение на Управителния съвет на 

„Енерго-Про Мрежи” АД е учреден „Фонд Лечение” за подпомагане лечението на служители 

и техните семейства. Разходите по него се осчетоводяват в контролингова поръчка 

181400000060 „Фонд Лечение”.  

Посочените за 2013 г. контролингови обекти са 40 на брой и включват: апартаменти, 

сглобяеми къщи, бунгала, столови, магазини, 1 брой - социални разходи -Стол/Почивни 

дейности и други свързани и дейност за поръчка 181400000060 „Фонд Лечение”.   

 С писмо № ИзхК-EPRG-1574/25.03.2014 г. дружеството уведомява допълнително, че 

няма инвестиции в обекти в направление „нерегулирана дейност“.  

 Представена е и информация за отчетените разходи и приходи от присъединяване на 

клиенти и производители за регулаторна и нерегулаторна дейност за второ полугодие на 

2008 г., за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и деветмесечието на 2013 г., както следва:  A 

O.AI 
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Получени приходи от дейността по присъединяване на потребители и производители    
             

Наименование на услуга 
01.07.2008 г. 

31.12.2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

01.01.2013 

г. 

30.11.2013 

г. 

Проучвателна работа по външно 

ел.  захр., даване техн.указания и 

изд.на удостов. за мощност до 6kW 74 797,39 119 023,38 133 622,10 143 538,90 131 284,90 120 924,70 

Проучвателна работа по външно 

ел.захр., даване техн.указ. и изд.на 

удостов. за мощност от 7 до 15kW 96 592,97 135 584,53 144 139,48 151 409,75 149 022,00 141 066,00 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захранване, даване 

техн.указ. и изд.на удост.за 

мощност от 16 до 50 kW 40 590,74 54 162,53 59 439,99 64 307,10 62 358,40 64 082,25 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр., дав. техн.указания и 

изд.на удостов.за мощност от 51 до 

100 kW 34 922,29 51 157,60 49 433,50 37 925,00 35 260,00 31 775,00 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр., даване техн.указ. и 

изд. на удост. за мощност от 101 до 

200 kW 36 337,06 43 170,98 50 337,67 47 226,00 49 078,00 39 447,60 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр, даване техн.указ.я и 

изд. на удост. за мощност от 201 до 

500 kW 24 812,26 37 763,79 35 376,24 33 195,83 37 018,50 18 083,75 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр., даване техн.указ. и 

изд. на удост. за мощност от 501 до 

1000 kW 15 882,55 21 476,98 19 398,75 17 116,35 22 283,55 9 042,60 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр., даване техн.указания 

и изд. на удост. за мощност над 

1000 kW 81 051,85 105 594,45 71 856,10 31 317,85 32 081,70 10 073,95 

Извършване на предварително 

проучване по външно 

ел.захранване без изд. на 

удостоверение за мощност 36 965,26 137 166,13 92 513,45 69 619,30 63 150,15 45 456,60 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр, даване техн.указ.я и 

изд. на удост. за мощност от 201 до 

400 kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 807,25 

Проучвателна работа по 

вън.ел.захр., даване техн.указания 

и изд. на удост. за мощност над 400 

kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 103,60 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 441 952,37 705 100,37 656 117,28 595 656,08 581 537,20 531 863,30 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 

ПЕРИОДА:   

3 512 

226,60 

 

Общо за периода дружеството е реализирало приходи от предоставяни услуги по 

присъединяване на потребители и производители по извършване на проучвателна работа по 

външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за 

мощност съгласно ценоразпис  в размер на 3 512 226,60 лева.  

Получените приходи от дейността по присъединяване на клиенти, съгласно 

утвърдените цени за присъединяване в съответствие с чл. 32 от Наредба № 1 от 

18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и съгласно отменената 

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия са отразени в таблицата: 
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ГРУПА МОЩНОСТ 01.07.2008 

г. - 

31.12.2008 

г. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 01.01.2013 

г. - 

30.11.2013 

г. 

I-ва 

група 

Присъединяване мощност до 6kW 1 315 329,80 877 729,34 1 085 909,19 1 328 

203,27 

902 034,98 640 644,84 

II-ра 

група 

Присъединяване мощност до 7kW до 

15kW 

2 870 293,47 1 412 585,97 2 243 562,62 2 471 

566,20 

2 777 364,88 638 550,74 

III-та 

група 

Присъединяване мощност до 16kW до 

50kW 

555 753,28 700 306,90 522 006,79 533 219,76 654 462,47 630 120,40 

IV-та 

група 

Присъединяване мощност до 51kW до 

100kW 

471 183,69 904 870,08 663 657,40 588 068,58 509 921,91 717 389,54 

V-та 

група 

Присъединяване мощност до 101kW 

до 200kW 

742 137,13 1 492 284,26 784 393,84 558 432,21 616 214,03 701 887,74 

VI-та 

група 

Присъединяване мощност до 201kW 

до 500kW (от 201kW до 400kW) 

861 872,35 1 426 970,75 1 265 733,72 639 236,81 228 659,48 410 918,97 

 VII-ма 

група 

Присъединяване мощност до 501kW 

до 1000kW 

634 272,38 777 800,25 753 833,31 288 619,41 375 003,44 171 654,62 

VIII-ма 

група 

Присъединяване мощност над 1000kW 

(над 400kW) 

160 786,33 483 225,47 1 351 265,49 1 372 

892,29 

887 012,64 456 551,63 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 7 611 628,42 8 075 773,02 8 670 362,36 7 780 

238,53 

6 950 673,83 4 367 718,48 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА:      43 456 

394,64 

 

Получените приходи от присъединяване в зависимост от мощността представена в 

таблицата са в общо размер на 43 456 394,64 лева. От сравнителния анализ е видно, че в 

периода 2009 г.-2012 г. (пълни календарни години) е налице тенденция тези приходи да 

намаляват. 

В периода 2008 г. и 2010 г- 2012 г. в структурата на приходите с най-голям дял са 

приходите от присъединяване ІІ група (от 7 до 15 kW). 

За 2009 г. най-голям дял са приходите от присъединяване V група (от 101 до 200 kW), 

а за 2013 г. VІІ група (над 400 kW). 

От направения преглед на ценоразписите в разглеждания период на цените за 

присъединяване на клиенти до електроразпределителните мрежи в съответствие с чл. 32 от 

Наредба №1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и в 

зависимост от присъединителната мощност в кВт и на база направена извадка се установи, че 

цените от седма група над 1000 (над 400kW) за извършване на проучвателна работа по 

външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за 

мощност са намалени след м.май 2013 г. от 916.62 лв. /kW (която в периода 2009 г.-2010 г. е с 

ръст) на 668.64 лв. /kW.  

Справка за получени приходи от дейността по присъединяване на производители на 

електрическа енергия, в съответствие с чл. 31 и чл.36 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за 

регулиране на цените на електрическа енергия и съгласно отменената Наредба за 

регулиране на цените на електрическа енергия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОД СТОЙНОСТ 

01.07.2008 г. - 31.12.2008 г. 49 087,40 

2009 г. 0,00 

2010 г. 5 428 711,05 

2011 г. 4 954 923,71 

2012 г. 3 775 854,06 

01.01.2013 г. - 30.11.2013 г. 701 403,83 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА: 14 909 980,05 
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Най-висока стойност имат приходите от присъединяване на производители на 

електрическа енергия през 2010 г., след което е налице спад, а през 2009 г. дружеството не е 

отчело никакви приходи от присъединяване на производители. 

Разходи, направени от дружеството за присъединяване на клиенти и производители 

         (лв.) 

Период 

Разходи за 

присъединяване клиенти  

Разходи за 

присъединяване 

производители  

м.07-12.2008 7 379 127 0 

м.01-12.2009 12 923 047 0 

м.01-12.2010 11 548 240 5 539 193 

м.01-12.2011 8 420 967 4 774 902 

м.01-12.2012 7 814 362 4 004 238 

м.01-11.2013 5 649 017 693 741 

Всичко разходи за 

периода 53 734 760 15 012 074 

 
Най-голяма стойност имат разходите за присъединяване на клиенти през 2009 г., след 

което тенденцията е за намаляване в съответствие с намалените приходи.  

За 2008 г. и 2009 г. дружеството не отчита разходи за присъединяване на 

производители. Най-големи са разходите за присъединяване на производители през 2010 г., 

след което намаляват през всяка една година от разглеждания период. 

Въз основа на анализа на представените документи одитният екип приема за 

установено, че „Енерго-Про Мрежи” АД не извършва други дейности, подлежащи на 

лицензиране по Закона за енергетиката.  

 

 Спазено ли е изискването Лицензиантът да изготвя и предоставя на комисията 

до 31 март всяка година следната информация:  

- годишен доклад за изпълнението на програмите по бизнесплана през 

предходната година и за поддържане на безопасността и сигурността на мрежата, 

съдържащ без ограничение отчет относно: 

а) изпълнението на дейностите по експлоатация и поддържане на мрежата и 

мерките за тяхното подобряване;  

б) дейностите по безопасността и сигурността на мрежата; 

в) развитието и изменение то на мрежата, включително състоянието на 

материалните активи, чрез които се извършва дейността по лицензията, описанието 

на нови, изкупени, рехабилитирани и изведени от експлоатация елементи от мрежата; 

г) работата с потребителите, включително качеството на услугите, 

сигурността и надеждността на доставките и работата по жалбите; 

д) възникналите по мрежата аварии и злополуки. 

- информация относно сключените договори за пренос и продажба на 

електрическа енергия и тяхното изпълнение; 

- информация относно сключените договори за предоставяне изпълнението на 

дейности по лицензията на трети лица и тяхното изпълнение (съгласно т.3.13.4 от 

лицензията).  

 

С писмо изх. № 123/29.01.2007 г. „Е.ОН България” ЕАД е предоставило на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за одобрение набор от документи с 

оглед изменение и актуализиране на издадената Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. в 

съответствие с т. ІV от Решение № Р-049/29.11.2006 г. на ДКЕВР, а именно: описание на 

границите и карта на обособената територия на лицензионната дейност – Приложение № 1 
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към лицензията; списък и описание на обектите, с които ще се осъществява лицензионната 

дейност с техните технически и технологични характеристики – Приложение № 2 към 

лицензията; места за присъединяване на мрежата на лицензианта към преносната мрежа, към 

мрежите на съседните разпределителни предприятия, към енергийните обекти на 

производители на електрическа енергия, както и местата на измерване на електрическата 

енергия между тях – Приложение № 3 към лицензията.  

Писмото съдържа и Бизнес план за дейността „разпределение на електрическа 

енергия” в съответствие с чл. 14 от НЛДЕ – Приложение № 6 към лицензията. Бизнес планът 

е за срок от 2007 г. – 2011 г. и е съдържа следните части: 1. Обосновка на основните 

технико-икономически параметри за разработване на бизнес план 2007-2011 г.; 2. 

Инвестиционна програма; 3. Производствена програма; 4. Ремонтна програма; 5. Социална 

програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост залегнали при 

разработване на бизнес плана; 6. Данни за изкупуване на средствата за търговско измерване 

и енергийните обекти и съоръжения.  

С писмо изх. № EBGG-3024/23.05.2012 г., вх. № Е-13-45-41/23.05.2012 г. „Е.ОН 

България Мрежи” АД е предоставило на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране за одобрение Бизнес план за периода 2012 г. – 2016 г. в съответствие с чл. 14 от 

Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и т. 3.8. от притежаваната от 

дружеството лицензия. Бизнес планът е приет с Решение на Управителния съвет от 

23.05.2012 г. съдържа: 1. Производствен план; 2. Инвестиционна програма; 3. Ремонтна 

програма; 4. Програма за безопасност на труда; 5. Социална политика; 6. Необходими 

приходи и цени; 7. Области за повишаване на ефективността; 8. Програма за събиране, 

съхраняване, анализ и представяне пред ДКЕВР на информацията, необходима за оценка на 

качеството на електрическата енергия и на предоставяните услуги.  

На основание чл. 51 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и  

т. 3.13.4. от Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. лицензиантът е задължен да представя на 

комисията до 31 март всяка година: 1. Годишен доклад за изпълнението на програмите по 

бизнес плана през предходната година и за поддържане на безопасността и сигурността на 

мрежата; 2. Информация относно сключените договори за пренос и продажба на 

електрическа енергия и тяхното изпълнение и  информация относно сключените договори за 

предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и тяхното изпълнение.  

 

По отношение изпълнението на тези задължения от лицензианта, одитният екип 

установи следното:  

I. С писмо с изх. № 2208/09.04.2009 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад на „Е.ОН България Мрежи” АД за изпълнението през 2008 г. на дейностите по 

Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. 

Непредставянето в срок до 31 март на следващата година на годишен отчет за дейността 

на дружеството за предходната календарна година представлява формално неизпълнение 

на т. 3.13.4. от издадената на дружеството лицензия, но е изтекъл срокът за образуване 

на административно-наказателно производство по чл. 34 от Закона за 

административните нарушения и наказания.  
 

ІI. С писмо с изх. № 1309/29.03.2010 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад на „Е.ОН България Мрежи” АД за изпълнението през 2009 г. на дейностите по 

Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. Докладът е 

постъпил в ДКЕВР с вх. № 13-45-79/30.03.2010 г. и съдържа:  Раздел ІІІ. Годишен отчет за 

пренесената и разпределената електрическа енергия до крайни клиенти през 2009 г.; Раздел 

ІV. Отчет за 2009 г. за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми; Раздел V. 

Постигнати годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Е.ОН България Мрежи” АД; Раздел VІ. Годишен отчет за работа с 

потребителите на енергийни услуги за 2009 г.; Раздел VІІ. Дейности по осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда; Раздел VІІІ.  

Информация относно сключените договори за предоставяне изпълнението на дейности по 
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лицензията на трети лица и тяхното изпълнение; Раздел ІХ.  Годишен финансов отчет за 2009 

г. и приложенията към него; Раздел Х.  Задължителни застраховки; Раздел ХІ.  Годишна 

лицензионна такса; Раздел ХІІ.  Осигуряване на равноправен достъп до разпределителна 

мрежа и недискриминационно отношение към ползвателите на мрежата, Годишен доклад по 

„Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение (програма за 

съответствие)”; Раздел ХІV.  Развитие на човешките ресурси.  

По отношение на представената в Раздел VІІІ. Информация относно сключените 

договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и 

тяхното изпълнение, може да се направи следния извод: Дружеството е представило данни 

за наличието към 31.12.2009 г. на сключени договори за предоставяне изпълнението на 

дейности по лицензията на трети лица – „Е.ОН България” ЕАД, за фактуриране, счетоводно 

обслужване, правно обслужване, корпоративно развитие, контролинг, корпоративни 

комуникации, регулаторен мениджмънт, управление на вземанията, охрана на труда и 

опазване на околната среда, доставки и логистика, информационни технологии, обслужване 

на клиенти, човешки ресурси и фасилити мениджмънт. В доклада се посочва, че договорите 

за предоставяне на услуги са сключени в съответствие с одобрената от ДКЕВР и МИЕТ 

структура за правно разделяне. 

Одитният екип счита, че представените данни нямат характера на изискуемата 

съгласно лицензията информация, тъй като не е достатъчно да се оповести наличието на 

сключени договори с трети лица, а следва да се предостави информация относно всички 

тези договори – такава, от каквато може да се направи извод за страните по договора, 

техните права и задължения, с оглед осигуряване на възможността ДКЕВР да направи 

извод за спазване на действащото законодателство и издадената на дружеството 

лицензия. Изцяло липсва и информация за изпълнението на сключените договори. 

Изложеното представлява неизпълнение на задължението по т. 3.13.4. от издадената на 

дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия”. 
 

IІІ. С писмо с изх. № 1677/24.03.2011 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

доклад на „Е.ОН България Мрежи” АД за изпълнението през 2010 г. на дейностите по 

Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. Докладът е 

постъпил в ДКЕВР с вх. № Е-13-45-23/25.03.2011 г. и съдържа: Раздел ІІІ. Годишен отчет за 

пренесената и разпределената електрическа енергия до крайни клиенти през 2010 г.; Раздел 

ІV. Отчет за 2010 г. за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми; Раздел V. 

Постигнати годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Е.ОН България Мрежи” АД; Раздел VІ. Годишен отчет за работа с 

потребителите на енергийни услуги за 2010 г.; Раздел VІІ. Дейности по осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда; Раздел VІІІ. 

Дейности, свързани с експлоатацията на критична инфраструктура; Раздел ІХ.  Информация 

относно сключените договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на 

трети лица и тяхното изпълнение; Раздел Х.  Годишен финансов отчет за 2010 г. и 

приложенията към него – не е приложен; Раздел ХІ.  Задължителни застраховки не е 

предоставена информация; Раздел ХІІ.  Годишна лицензионна такса; Раздел ХІІІ.  

Осигуряване на равноправен достъп до разпределителна мрежа и недискриминационно 

отношение към ползвателите на мрежата, Годишен доклад по „Програма за съответствие за 

осигуряване на недискриминационно поведение (програма за съответствие)”; Раздел ХІV.  

Развитие на човешките ресурси.  

Представеният в ДКЕВР годишен доклад съдържа информация относно изпълнението 

на инвестиционната и ремонтната програми за 2011 г. (без наличието на обвързването й с 

бизнес плана на дружеството за 2007 г. – 2011 г.) и за поддържане на безопасността и 

сигурността на мрежата. Тази информация включва неизчерпателно и отчет за  изпълнението 

на дейностите по експлоатация и поддържане на мрежата и мерките за тяхното подобряване, 

дейностите по безопасността и сигурността на мрежата и развитието и изменението на 

мрежата, видно от Раздел ІV, Раздел V., Раздел VІІ. и Раздел VІІІ. от годишния доклад. 

Предоставена е минимална информация относно описанието на състоянието на 
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материалните активи, чрез които се извършва дейността по лицензията, описанието на нови, 

изкупени, рехабилитирани и изведени от експлоатация елементи от мрежата. Предоставена е 

информация по т. 3.13.9 от издадената на дружеството лицензия, касаеща постигнатите 

годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Енерго-Про Мрежи” АД. Годишният доклад съдържа и отчет за работата с 

потребителите, включително качеството на услугите, сигурността и надеждността на 

доставките и работата по жалбите в Раздел VІ. Годишен отчет за работа с потребителите на 

енергийни услуги за 2010 г.  Докладът съдържа и отчет за възникналите злополуки и анализ 

на травматизма в Раздел VІІ.  

По отношение на представената в Раздел ІХ. Информация относно сключените 

договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и 

тяхното изпълнение, може да се направи следния извод: Дружеството е представило данни 

за наличието към 31.12.2010 г. на сключени договори за предоставяне изпълнението на 

дейности по лицензията на трети лица – „Е.ОН България” ЕАД за фактуриране, счетоводно 

обслужване, правно обслужване, корпоративно развитие, контролинг, корпоративни 

комуникации, регулаторен мениджмънт, управление на вземанията, охрана на труда и 

опазване на околната среда, доставки и логистика, информационни технологии, обслужване 

на клиенти, човешки ресурси и фасилити мениджмънт. В доклада се посочва, че договорите 

за предоставяне на услуги са сключени в съответствие с одобрената от ДКЕВР и МИЕТ 

структура за правно разделяне. 

Одитният екип счита, че представените данни нямат характера на изискуемата 

съгласно лицензията информация, тъй като не е достатъчно да се оповести наличието на 

сключени договори с трети лица, а следва да се предостави информация относно всички 

такива договори  и то такава, от каквато може да се направи извод за страните по 

договора, техните права и задължения, с оглед осигуряване на възможността ДКЕВР да 

направи извод за спазване на действащото законодателство и издадената на дружеството 

лицензия. Изцяло липсва и информация за изпълнението на сключените договори. 

Изложеното представлява неизпълнение на задължението по т. 3.13.4. от издадената на 

дружеството лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия”. 
 

IV. С писмо с изх. № К-EBGG-1393/13.03.2012 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен доклад на „Е.ОН България Мрежи” АД за изпълнението през 2011 г. на дейностите 

по Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия. Докладът е 

постъпил в ДКЕВР с вх. № Е-13-45-18/15.03.2012 г. и съдържа:  Раздел ІІІ. Годишен отчет за 

пренесената и разпределената електрическа енергия до крайни клиенти през 2011 г.; Раздел 

ІV. Отчет за 2011 г. за изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми; Раздел V. 

Присъединяване и достъп до електроразпределителната мрежа на електрически централи за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; Раздел VІ. 

Постигнати годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Е.ОН България Мрежи” АД; Раздел VІІ. Годишен отчет за работа с 

потребителите на енергийни услуги за 2011 г.; Раздел VІІІ. Дейности по осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда; Раздел ІХ.  

Дейности, свързани с експлоатацията на критична инфраструктура; Раздел Х. Информация 

относно сключените договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на 

трети лица и тяхното изпълнение; Раздел ХІ. Годишен финансов отчет за 2011 г. и 

приложенията към него - цитирано е придружителното писмо за представянето му в ДКЕВР; 

Раздел ХІІ.  Задължителни застраховки – не е приложена информация към доклада; Раздел 

ХІІІ.  Годишна лицензионна такса; Раздел ХІV.  Осигуряване на равноправен достъп до 

разпределителна мрежа и недискриминационно отношение към ползвателите на мрежата, 

Годишен доклад по „Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно 

поведение (програма за съответствие)”; Раздел ХV.  Развитие на човешките ресурси.  

Представеният в ДКЕВР годишен доклад съдържа информация относно изпълнението 

на инвестиционната и ремонтната програми за 2011 г. (без наличието на обвързването й с 

бизнес плана на дружеството за 2007 г. – 2011 г.) и за поддържане на безопасността и 
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сигурността на мрежата. Тази информация включва неизчерпателно и отчет за  изпълнението 

на дейностите по експлоатация и поддържане на мрежата и мерките за тяхното подобряване, 

дейностите по безопасността и сигурността на мрежата и развитието и изменението на 

мрежата, видно от Раздел ІV, Раздел V., Раздел VІ., Раздел VІІІ., Раздел ІХ. от годишния 

доклад. Предоставена е минимална информация относно описанието на състоянието на 

материалните активи, чрез които се извършва дейността по лицензията, описанието на нови, 

изкупени, рехабилитирани и изведени от експлоатация елементи от мрежата. Предоставена е 

информация по т. 3.13.9 от издадената на дружеството лицензия, касаеща постигнатите 

годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Енерго-Про Мрежи” АД. Годишният доклад съдържа и отчет за работата с 

работата с потребителите, включително качеството на услугите, сигурността и надеждността 

на доставките и работата по жалбите в Раздел VІІ. Годишен отчет за работа с потребителите 

на енергийни услуги за 2011 г.  Докладът съдържа и отчет за възникналите злополуки и 

анализ на травматизма в Раздел VІІІ.  

По отношение на представената в Раздел Х. Информация относно сключените 

договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и 

тяхното изпълнение, може да се направи следния извод: Дружеството е представило данни 

за наличието към 31.12.2011 г. на сключени договори за предоставяне изпълнението на 

дейности по лицензията на трети лица - „Е.ОН България” ЕАД за фактуриране, счетоводно 

обслужване, правно обслужване, корпоративно развитие, контролинг, корпоративни 

комуникации, регулаторен мениджмънт, управление на вземанията, охрана на труда и 

опазване на околната среда, доставки и логистика, информационни технологии, обслужване 

на клиенти, човешки ресурси и фасилити мениджмънт. В доклада се посочва, че договорите 

за предоставяне на услуги са сключени в съответствие с одобрената от ДКЕВР и МИЕТ 

структура за правно разделяне. 

Одитният екип счита, че представените данни нямат характера на изискуемата 

съгласно лицензията информация, тъй като не е достатъчно да се оповести наличието на 

сключени договори с трети лица, а следва да се предостави информация относно всички 

тези договори – такава, от каквато може да се направи извод за страните по договора, 

техните права и задължения, с оглед осигуряване на възможността ДКЕВР да направи 

извод за спазване на действащото законодателство и издадената на дружеството 

лицензия. Изцяло липсва и информация за изпълнението на сключените договори. 

Изложеното представлява неизпълнение на т. 3.13.4. от издадената на дружеството 

лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия”.  
 

V. С писмо с изх. № К-EBGG-1402/26.03.2013 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен доклад на „Е.ОН България Мрежи” АД за изпълнението през 2012 г. на дейностите 

по Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия.  

Докладът е постъпил в ДКЕВР с вх. № Е-13-45-28/27.03.2013 г. и съдържа: Раздел ІІІ. 

Годишен отчет за пренесената и разпределената електрическа енергия до крайни клиенти 

през 2012 г.; Раздел ІV. Отчет за 2012 г. за изпълнението на инвестиционната и ремонтната 

програми; Раздел V. Присъединяване и достъп до електроразпределителната мрежа на 

електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници; Раздел VІ. Постигнати годишни стойности на показателите за качество на 

електрическата енергия и на обслужването на „Енерго-Про Мрежи” АД; Раздел VІІ. Годишен 

отчет за работа с потребителите на енергийни услуги за 2012 г.; Раздел VІІІ. Дейности по 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда; 

Раздел ІХ.  Дейности, свързани с експлоатацията на електроразпределителната мрежа при 

кризисни ситуации; Раздел Х.  Информация относно сключените договори за предоставяне 

изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и тяхното изпълнение; Раздел ХІ.  

Годишен финансов отчет за 2012 г. и приложенията към него – не е представен към доклада; 

Раздел ХІІ.  Задължителни застраховки – не е приложена към доклада; Раздел ХІІІ.  Годишна 

лицензионна такса; Раздел ХІV.  Осигуряване на равноправен достъп до разпределителната 

мрежа и недискриминационно отношение към ползвателите на мрежата, Годишен доклад по 
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„Програма за съответствие за осигуряване на недискриминационно поведение (програма за 

съответствие)”; Раздел ХV.  Развитие на човешките ресурси.  

Представеният в ДКЕВР годишен доклад съдържа информация относно изпълнението 

на инвестиционната и ремонтната програми за 2012 г. (без наличието на обвързването й с 

бизнес плана на дружеството за 2012 г. – 2016 г.) и за поддържане на безопасността и 

сигурността на мрежата. Тази информация включва неизчерпателно и отчет за  изпълнението 

на дейностите по експлоатация и поддържане на мрежата и мерките за тяхното подобряване, 

дейностите по безопасността и сигурността на мрежата и развитието и изменението на 

мрежата, видно от Раздел ІV, Раздел V., Раздел VІ., Раздел VІІІ., Раздел ІХ. от годишния 

доклад. Предоставена е минимална информация относно описанието на състоянието на 

материалните активи, чрез които се извършва дейността по лицензията, описанието на нови, 

изкупени, рехабилитирани и изведени от експлоатация елементи от мрежата. Предоставена е 

информация по т. 3.13.9 от издадената на дружеството лицензия, касаеща постигнатите 

годишни стойности на показателите за качество на електрическата енергия и на 

обслужването на „Енерго-Про Мрежи” АД. Годишният доклад съдържа и отчет за работата с 

потребителите, включително качеството на услугите, сигурността и надеждността на 

доставките и работата по жалбите в Раздел VІІ. Годишен отчет за работа с потребителите на 

енергийни услуги за 2012 г. Докладът съдържа и отчет за възникналите злополуки и анализ 

на травматизма в Раздел VІІІ.  

По отношение на представената в Раздел Х. Информация относно сключените 

договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и 

тяхното изпълнение, може да се направи следния извод: Дружеството е представило данни 

за наличието към 31.12.2012 г. на сключени договори за предоставяне изпълнението на 

дейности по лицензията на трети лица – „Енерго - Про” ЕАД за фактуриране, счетоводно 

обслужване, правно обслужване, корпоративно развитие, контролинг, корпоративни 

комуникации, регулаторен мениджмънт, управление на вземанията, охрана на труда и 

опазване на околната среда, доставки и логистика, информационни технологии, обслужване 

на клиенти, човешки ресурси и фасилити мениджмънт. В доклада се посочва, че договорите 

за предоставяне на услуги са сключени в съответствие с одобрената от ДКЕВР и МИЕТ 

структура за правно разделяне.  

Одитният екип счита, че представените данни нямат характера на изискуемата 

съгласно лицензията информация, тъй като не е достатъчно да се оповести наличието на 

сключени договори с трети лица, а следва да се предостави информация относно тези 

договори – такава, от каквато може да се направи извод за страните по договора, техните 

права и задължения, с оглед осигуряване на възможността ДКЕВР да направи извод за 

спазване на действащото законодателство и издадената на дружеството лицензия. Изцяло 

липсва и информация за изпълнението на сключените договори. Изложеното представлява 

неизпълнение на т. 3.13.4. от издадената на дружеството лицензия за дейността 

„разпределение на електрическа енергия”.  
 

VІ. С писмо с изх.K-EPRG-1612/28.03.2014 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен доклад на „Енерго-Про Мрежи” АД за изпълнението през 2013 г. на дейностите по 

Лицензия № Л-138-07/ 13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия.  

  

Лицензиантът предоставя ли на комисията до 31 март всяка година годишен 

финасов отчет за предходната година и приложенията към него. Годишният финансов 

отчет трябва да бъде проверен и заверен от експерт-счетоводител и да бъде изготвен в 

съответствие със Закона за счетоводството и с Националните счетоводни стандарти 

(съгласно т.3.13.5 от лицензията). 

На основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 51 от Наредбата за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (отм.), сега чл. 52, ал. 1 и т. 3.13.5. от Лицензия № 

Л-138-07/13.08.2004 г. лицензиантът е задължен да представя на комисията до 31 март всяка 

година: годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно 

Закона за счетоводството и годишните одиторски доклади.   

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=3247755&Category=normi&lang=bg-BG
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По отношение изпълнението на тези задължения от лицензианта, одитният екип 

установи следното:  

1. С писмо с изх. № 1907/27.03.2009 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

заверен финансов отчет за 2008 г. на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е постъпило в 

ДКЕВР с вх. № 13-45-15/30.03.2009 г. Наличен е доклад на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” 

ООД чрез независимия одитор Росица Ботева с дата на заверката на годишния финансов 

отчет 24.02.2009 г. според който финансовият отчет на дружеството дава вярна и честна 

представа за финансовото състояние на дружеството, както и за неговите финансови 

резултати от дейността и за паричните потоци за годината в съответствие с Международните 

стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.  

2. С писмо с изх. № 1190/22.03.2010 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР Годишен 

заверен финансов отчет за 2009 г. на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е постъпило в 

ДКЕВР с вх. № 13-46-7/26.03.2010 г. Наличен е доклад на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” 

ООД чрез независимия одитор Росица Ботева с дата на заверката на годишния финансов 

отчет 24.02.2010 г. според който финансовият отчет на дружеството дава вярна и честна 

представа за финансовото състояние на дружеството, както и за неговите финансови 

резултати от дейността и за паричните потоци за годината в съответствие с Международните 

стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.  

3. С писмо с изх. № К-EBGG-1580/19.03.2011 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен заверен финансов отчет за 2010 г. на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е 

постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-20/21.03.2011 г. Наличен е доклад на „Прайсуотърхаус 

Купърс Одит” ООД чрез независимия одитор Росица Ботева с дата на заверката на годишния 

финансов отчет 17.02.2011 г. според който финансовият отчет на дружеството представя 

достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството, както и 

за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети в Европейския 

съюз.  

4. С писмо с изх. № К-EBGG-1230/07.03.2012 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен заверен финансов отчет за 2011 г. на „Е.ОН България Мрежи” АД. Писмото е 

постъпило в ДКЕВР с вх. № 13-45-14/08.03.2012 г. Наличен е доклад на „Прайсуотърхаус 

Купърс Одит” ООД чрез независимия одитор Милка Дамянова с дата на заверката на 

годишния финансов отчет 13.02.2011 г. според който финансовият отчет на дружеството 

представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на 

дружеството, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци 

за годината в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети в 

Европейския съюз.  

5. С писмо с изх. № К-EBGG-1456/29.03.2013 г. дружеството е изпратило до ДКЕВР 

Годишен заверен финансов отчет за 2011 г. на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД. Писмото е 

изпратено до ДКЕВР по куриер на 29.03.2013 г. и видно от обратната разписка е постъпило в 

ДКЕВР на 01.04.2013 г. Наличен е доклад на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД чрез 

независимия одитор Милка Дамянова с дата на заверката на годишния финансов отчет 

29.03.2012 г. според който финансовият отчет на дружеството представя достоверно във 

всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството, както и за неговите 

финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината в съответствие с 

Международните стандарти за финансово отчитане, приети в Европейския съюз.  

На одитния екип бе представен и доклад на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД чрез 

независимия одитор Милка Дамянова с дата на заверката на годишния финансов отчет 

26.03.2013 г. според който финансовият отчет на дружеството за 2013 г. представя 

достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството, както и 

за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети в Европейския 

съюз.  
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В резултат на направената проверка, одитният екип приема, че през годините на 

одитирания период лицензиантът е изпълнил задължението си по т. 3.13.5. от Лицензия  

№ Л-138-07/13.08.2004 г., като е предоставял в ДКЕВР до 31 март всяка година годишен 

финансов отчет за предходната година и приложенията към него. Към годишните 

финансови отчети са налични и одиторските доклади, въз основа на които се установява, 

че всички годишни финансови отчети са проверени и заверени от одиторите, като  

съставени в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти.  

 

Извършва ли Лицензиантът дейността при минимални икономически 

обосновани разходи с тенденция за тяхното намаляване с цел сигурно, непрекъснато и 

ефективно транспортиране на електрическата енергия през мрежата (съгласно т.2.5 

от лицензията). 

 

От осъществяване на дейността си в разглеждания период 2008-2013 г. „Енерго-Про 

Мрежи“ АД реализира финансов резултат, при приходи и разходи представени  в следващата 

таблица: 

 

 

“ЕНЕРГО - ПРО Мрежи”АД 

Показатели мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Изменение 

2013 г. 

спрямо 

2008 г. (%) 

Приходи от 

продажби 
хил. лв. 259 930 246 527 225 926 289 222 394 861 372 031 43,13 

в т. ч. приходи от 

разпределение на 

ел. енергия 

хил. лв. 252 074 238 007 217 628 277 976 382 960 360 401 42,97 

Количества МВтч 
5 366 

610 

5 288 

859 

5 377 

405 

5 547 

295 
5 452 104  

5 297 

694 
-1,28 

Други приходи хил. лв. 8 818 12 751 6 716 6 166 4 044 1 706 -80,65 

Приходи от 

оперативна. 

дейност 

хил. лв. 268 748 259 278 232 642 295 388 398 905 373 737 39,07 

Фин. приходи хил. лв. 95 616 11 856 68 2 524 2556,84 

Общо приходи хил. лв. 268 843 259 894 232 653 296 244 398 973 376 261 39,96 

Разходи по 

икономически 

елементи 

хил. лв. 226 789 233 758 231 325 284 876 385 241 363 943 60,47 

 1. Разходи за 

материали 
хил. лв. 10 104 7 721 7 547 7 753 7 678 6 783 -32,87 

 2. Разходи за 

външни услуги 
хил. лв. 51 397 50 323 52 067 104 118 185 663 159 425 210,18 

3.Технологични 

разходи 
хил. лв. 99 054 101 355 92 056 100 729 93 824 91 242 -7,89 

 4. Разходи за 

амортизации 
хил. лв. 34 135 37 499 39 885 42 315 44 862 50 810 48,85 

 5. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки 

хил. лв. 23 664 24 780 25 103 25 391 25 009 32 242 36,25 

 6. Разходи за 

одит 
хил. лв. 152 106 95 102 106 75 -50,66 

 7. Други разходи  хил. лв. 8 283 11 974 14 572 4 468 28 099 23 366 182,10 

Финансови 

разходи 
хил. лв. 2 980 729 1 516 1 718 788 666 -77,65 

Общо разходи хил. лв. 229 769 234 487 
 

232 841 
286 594 386 029 364 609 58,69 

Разходи за данъци хил. лв. 4 602 2 555 -5 835 1 295 1 043 -77,34 
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Печалба/загуба хил. лв. 34 472 22 852 -183 8 815 11 649 10 609 -69,22 

СК/ДА   0,86 0,85 0,80 0,78 0,76 0,85 -1,16 

КА/КП   1,84 1,68 1,02 0,88 0,79 1,17 -36,41 

СК/(КП+ДП)   2,74 2,7 2,07 2,04 1,97 1,83 -33,21 

    

Общите приходи нарастват с 39,96% за 2013 г. спрямо 2008 г., съответно от 268 843 

хил. лв. на 376 261 хил. лв., като приходите от „разпределение на електрическа енергия“, 

които заемат най-голям относителен дял, бележат ръст от 43% - от 252 074 хил. лв. за 2008 г. 

достигат до 360 401 хил. лв. за 2013 г., при намалени количества електрическа енергия с 

1.28%.  

Приходите от присъединяване на нови потребители нарастват спрямо 2008 г. от  3 291 

хил. лв. на 11 630 хил. лв. за 2013 г. Приходите от услуги нарастват също от 4 565 хил. лв. на 

8 453 хил. лв.  

“Енерго-Про Мрежи” АД отчита увеличение на общите разходи с 58,7% за 2013 г. 

спрямо 2008 г., като изражението в абсолютни стойности е съответно 229 769 хил. лв. за  

2008 г. и 364 609 хил. лв. за 2013 г.  

От направения анализ, разходите за външни услуги са увеличени повече от два пъти 

от 51 397 хил. лв. за 2008 г. на 159 425 хил. лв. за 2013 г. и в състава си включват:  

- извършени услуги от „Е.ОН България“ ЕАД/“Енерго-Про“ ЕАД/“Енерго-Про Варна“ 

ЕООД във връзка с административни дейности на база на сключени  договори, които за  

2008 г. са на стойност 32 013 хил. лв. и намаляват до 13 473 хил. лв. за 2013 г.  

- извън посочените разходи за външни услуги са включени и други, свързани с 

мрежови компоненти, услуги свързани със СТИ, ремонт и поддръжка, охрана, застраховки, 

пощенски и други. 

 

От анализа може да се направи изводът, че ако през разгледания период 

дружеството беше заплащало за изнесените дейности суми равни  или близки до тези 

от 2013 г., при равни други условия, то би реализирало по-ниски разходи за дейността.  

 

Разходите за амортизации са завишени в  резултат на отчетения ръст на придобитите в 

годините нетекущи активи. 

Завишение е отчетено и в изплатените средства за работни заплати, дължащо се на 

увеличената численост на персонала от новосъздадената дирекция, свързана с отчет на 

средствата за търговско и балансово мерене с 355 броя, след прекратяване на договора с 

„Региоком“, независимо, че през 2013 г. средната работна заплата в дружеството намалява до 

нивото на 2010 г.   

Прави впечатление ръстът в перо „други разходи“ в 2012 г. и 2013 г.  от начислените 

провизии, представени в следната таблица:                                                   

Показатели мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Начислени 

провизии 

хил. 

лв. 1 368 2 563 1 541 0 22 467 23 949 

Реинтегрирани 

провизии  

хил. 

лв. 6 640 5 949 3 377 1 656 1 570 2 189 
 

 

Начислените провизии се отнасят за реактивна енергия на основата на издадените от 

„НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД фактури за периода от 2012 г., провизия за цена достъп и пренос 

върху върнатите количества електрическа енергия от разпределителната в преносната мрежа 

и за цена достъп до разпределителната мрежа на база издадените фактури на 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници.   
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Направените разходи  за провизии в значителни размери от 2012 г. и  

2013 г. са довели до увеличаване разходите на дружеството. 

 В разглеждания период лицензиантът е начислил в разходите си по-големи суми от 

обезценки на вземания през 2009 г., като същите са представени в следната таблица:    

Показатели мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Начислени 

обезценки 

вземания 

хил. 

лв. 
0 3 371 320 0 844 653 

Реинтегрирани 

обезценки 

вземания 

хил. 

лв. 
0 1 960 51 0 0   

 

 

От представените годишни финансови отчети е видно, че общата стойност на активите 

на „Енерго-Про Мрежи” АД нараства с 32% за 2013 г. спрямо 2008 г., съответно от 398 045 

хил. лв. на 525 013 хил. лв. От своя страна дълготрайните активи нарастват от 339 926 хил. 

лв. за 2008 г. на 401 066 хил. лв. за 2013 г., което е  увеличение с 18%, в резултат на 

направените инвестиции в годините. В състава на дълготрайните активи са включени 

разходи за придобиване  на активи, които в 2008 г. са на стойност 34 220 хил. лв., а към края 

на 2013 г. са 17 653 хил. лв. Ръстът на нетекущите активи се дължи на новопридобитите в 

годините между 56 млн. лв. и 66 млн. лв., докато придобитите в 2013 г. са 20 млн. лв.  

 

Дружеството отчита дълготрайните активите отделно за регулирана и нерегулирана 

дейност, като за нерегулираната дейност относителният дял е средно около 0.32% от общата 

стойност на активите.  

Краткотрайните активи на дружеството се увеличават около два пъти за 2013 г. спрямо 

2008 г., съответно от 58 119 хил. лв. на 123 947 хил. лв. Това се дължи на ръста на 

краткосрочните вземания, които нарастват от 47 646 хил. лв. за 2008 г. на 69 305 хил. лв. за 

2013 г., преди всичко от вземанията от свързани лица и от ръста на паричните средства, 

които от 3 493 хил. лв. за 2008 г. нарастват на 48 175 хил. лв. за 2013 г. 
Краткосрочните задължения на “Енерго-Про Мрежи” АД също нарастват от 28 256 хил. 

лв. за 2008 г. на 97 517 хил. лв. за 2013 г. Отчетен е ръст в приходите за бъдещи периоди и 

финансирания от 3 291 хил. лв. за 2008 г. на 8 453 хил. лв. за 2013 г., които представляват 

приходи от присъединителни такси за свързването на нови консуматори към електрическата 

мрежа, които се отсрочват в бъдеще и се признават във финансовия резултат на база 

полезният живот на съоръженията. 

От структурата на краткосрочните задължения се вижда, че най-значителен дял имат 

търговските задължения, които нарастват от 4 376 хил. лв. за 2008 г. на 42 652 хил. лв. за 

2013 г., от които към свързани лица - 2 324 хил. лв. 

Дългосрочните задължения на дружеството нарастват от 74 801 хил. лв. за 2008 г. на 

79 469 хил. лв. за 2013 г., което е ръст от 6% и включват приходи за бъдещи периоди и 

провизии за цена достъп и пренос върху върнати количества електрическа енергия от 

разпределителната в преносната мрежа, на база издадените от „НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД 

фактури за периода септември 2012 г. – юли 2013 г. 

 

Постигнатите резултати от регулираната дейност на дружеството са представени в 

следната таблица: 
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№ Показатели 

в хил.лв. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Общо 

1. 
Отчетена 
възвръщаемост 

35 293 20 156 8 822 -6 800 31 601 30 856 
119 928     

 
Разходи за 
регулирана дейност 

            
0     

2. Оперативни разходи 125 583     125 016     128 194     128 390     125 591     121 381     754 155     

2.1.  Разходи за материали 10 076     7 728     7 576     7 791     7 725     6 768     47 664     

2.2. Заплати и осигуровки 27 008     27 621     27 926     28 847     29 515     31 767     172 684     

2.3. Външни услуги 51 494     50 360     51 651     49 089     42 632     31 153     276 379     

2.4. Амортизации 34 129     37 510     39 901     42 320     44 822     50 764     249 446     

2.5. Други разходи 2 876     1 797     1 140     343     897     929     7 982     

р. 
3=(1+2) 

Отчетени постоянни 
разходи и 
възвръщаемост 

160 876     145 172     137 016     121 590     157 192     152 237     874 083     

4 
Призната 
възвръщаемост 

39 570     39 570     39 570     39 570     39 570     28 199     
226 049     

5 

Признати оперативни 
разходи, без 
технологичните 
разходи 

79 342     79 342     79 342     79 342     80 865     118 624     

516 857     

р.6= 
(4+5) 

Признати оперативни 
разходи и 
възвръщаемост 

118 912     118 912     118 912     118 912     120 435     146 823     
742 906     

р.7=(3-6) 

Трансформирана 
печалба от 
регулирана дейност, 
за финансиране на 
оперативна дейност 
извън регулаторната 
рамка 

41 964     26 260     18 104     2 678     36 757     5 414     131 177     

8. 

Икономия/преразход 
на технологичните 
разходи спрямо 
регулаторната рамка 

20 061     -3 594     -5 726     -9 469     14 799     -18 757     -2 686     

р.9=(7+8) 

Нетна икономия, 
предназначена за 
финансиране на 
разходите от 
регулирана дейност 

62 025     22 666     12 378     -6 791     51 556     -13 343     128 491     

 

 

1. За анализирания период при съпоставка на утвърдената регулаторна рамка по 

отношение на признатите технологични разходи и действително отчетените се 

установи, че дружеството реализира с общо 2 686 хил.лв. допълнителни разходи. Следва 

да се има предвид, че представена информация за дела техническите и търговските 

загуби в общия отчет няма. 

2. От анализа на утвърдените постоянни разходи и възвръщаемост за периода 

2008-2013 г., включително и отчетените постоянни разходи и възвръщаемост за същия 

период се установи, че в резултат на различия между утвърдената и отчетената 
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регулаторна рамка, дружеството е реализирало допълнителен приход от 131 177 

хил.лв., който е използван за финансиране на различни видове оперативни разходи. 

3. Предвид влиянието на негативния ефект от завишените технологични разходи 

за периода от 2 686 хил.лв., допълнителнителните приходи възлизат на 128 491 хил.лв., 

с които дружеството финансира допълнителните си оперативни разходи, които са 

отчетени като присъщи за регулираната дейност. 

 

Планираните, съответно отчетените инвестиции на „Енерго-Про Мрежи” АД по 

години за периода 2008-2012 г., по направления и групи обекти, както следва: 



 
Инвестиционна програма за периода 2008-2012 г. план - изпълнение 

              хил. лв. 

№ АКТИВИ 

Инвестиционен план 2008-2012 г., в хил. лв. Изпълнение на инвестиционния план 2008-2012 г., в хил.лв. Разлика 
изпълнение- 
план 

2008 2009 2010 2011 2012 Общо 2008 2009 2010 2011 2012 Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Земя  0 0 0 0 0 0 0 24 33 0 131 188 188 

3 Сгради 1,000 1,000 1,000 500 500 4,000 195 889 725 430 1,016 3,255 -745 

4 Подстанции  6,311 11,100 11,800 14,000 15,300 58,511 1,487 431 1,609 6,119 4,108 13,754 -44,756 

4.1. Трансформатори 0 0 0 0 0 0 1,487 0 0 2,046 110 3,643 3,643 

4.2. Оборудване 0 0 0 0 0 0 0 431 1,609 4,073 3,999 10,111 10,111 

5 Трафопостове 7,382 12,700 12,800 17,900 20,200 70,982 8,803 10,208 5,069 7,185 6,549 37,815 -33,167 

5.1. Трансформатори 0 0 0 0 0 0 455 4,252 1,644 1,486 110 7,946 7,946 

5.2. Оборудване 0 0 0 0 0 0 8,349 5,956 3,425 5,700 6,440 29,869 29,869 

6 
Въздушни 
електропроводи 9,092 12,100 12,900 14,550 14,600 63,242 8,260 5,348 7,348 4,902 5,772 31,630 31,630 

6.1. 
Въздушни 
електропроводи В. 
Н. 2,100 500 500 250 0 3,350 887 55 0 0 0 942 -2,408 

6.2. 
Въздушни 
електропроводи Ср. 
Н. 4,387 8,500 9,500 11,800 12,600 46,787 1,709 1,850 2,280 2,129 2,706 10,674 -36,113 

6.3. 
Въздушни 
електропроводи 
Н.Н. 2,605 3,100 2,900 2,500 2,000 13,105 5,664 3,443 5,068 2,773 3,066 20,014 6,909 

7 
Кабелни 
електропроводи 8,636 25,300 27,750 29,900 37,600 129,186 7,015 19,036 15,029 10,997 7,474 59,551 59,551 

7.1. 
Кабелни 
електропроводи В. 
Н. 920 2,500 2,500 0 4,000 9,920 0 0 2,416 1,398 138 3,952 -5,968 

7.2. 
Кабелни 
електропроводи Ср. 
Н. 5,528 12,800 14,700 19,700 22,900 75,628 2,043 13,320 4,849 3,880 3,686 27,779 -47,849 

7.3. 
Кабелни 
електропроводи Н. 
Н. 2,188 10,000 10,550 10,200 10,700 43,638 4,972 5,715 7,764 5,719 3,650 27,820 -15,818 

8 
Измервателни 
уреди 15,600 28,800 26,800 15,800 7,000 94,000 15,747 14,962 27,412 21,848 14,564 94,532 532 

 9 
Офис оборудване в 
т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 



 197 

 

 

От таблицата по-горе е видно, че дружеството е планирало за периода 2008-2012 г. инвестиции общо, в размер на 466 200 хил. лв., основно в: 

-кабелни електропроводи, в т. ч. ВН, СН и НН - в размер на 129 186 хил. лв.; 

-измервателни уреди - в размер на 94 000 хил. лв. и 

-трафопостове, в т. ч. трансформатори и оборудване - в размер на 70 982 хил. лв., общо 294 168 хил. лв. или 63% от всички планирани средства 

за инвестиции за периода.  

 

Отчетените инвестиции за периода 2008-2012 г. общо, в размер на 311 012 хил. лв., са основно в: 

-измервателни уреди - в размер на 94 532 хил. лв.; 

-кабелни електропроводи, в т. ч. ВН, СН и НН - в размер на 59 551 хил. лв. и 

-трафопостове, в т. ч. трансформатори и оборудване – в размер на 37 815 хил. лв., общо 191 898 хил. лв., което представлява 62% от всички 

инвестирани средства.  

 

 

10 
- Компютърни 
системи 0 0 0 0 0 0 65 40 85 258 8,414 8,863 8863 

11 
Транспортни 
средства 2,900 5,500 5,500 3,500 3,500 20,900 1,823 1,945 3,604 1,752 410 9,534 -11,366 

12 
Комуникационни 
средства 480 2,000 2,500 8,800 7,000 20,780 161 375 387 919 583 2,425 -18,355 

13 Други  200 1,700 1,500 600 600 4,600 12,355 5,676 11,526 11,830 8,077 49,465 44,865 

  
Общо материални 
активи 51,600 100,200 102,550 105,550 106,300 466,200 55,910 58,934 72,828 66,242 57,098 311,012 -155,188 

14 

Нематериални 
активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Компютърен 
софтуер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Други нематериални 
активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Общо 
нематериални 
активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Общо материални 
и нематериални 
активи 51,600 100,200 102,550 105,550 106,300 466,200 55,910 58,934 72,828 66,242 57,098 311,012 -155,188 
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№ Цели 
Разход
и год. 1 

Разход
и год. 2 

Разход
и год. 3 

Разход
и год. 4 

Разход
и год.  5 

Общо 
Разход
и год. 1 

Разход
и год. 2 

Разход
и год. 3 

Разход
и год. 4 

Разход
и год.  5 

Общо 
Разлика 

изпълнение
- 

план 

1 
Развитие и подобряване на 
мрежата, които включват активи 
под № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др. 18,660 35,030 31,700 29,940 31,400 146,730 20,218 26,825 22,512 23,954 20,648 114,157 -32,573 

2 

Повишаване сигурността на 
доставките, които включват 
активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12  и др. 7,380 20,300 25,500 26,500 25,800 105,480 7,996 7,646 18,109 9,474 8,166 51,391 -54,089 

3 

Намаление на технологичните 
разходи, които включват активи 
под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и 
др. 16,800 31,100 30,200 22,800 16,500 117,400 18,203 14,294 21,447 21,567 18,590 94,101 -23,299 

4 Законови задължения, в т. ч. 8,760 13,770 15,150 26,310 32,600 96,590 9,493 10,169 10,760 11,247 9,694 51,363 -45,227 

4.1. 

Изкупуване на енергийни обекти 
и съоръжения съгласно § 4 от 
ПЗР на ЗЕ, включват се активи 
под № 2-8 включително. 

6,000 6,000 6,000 17,000 20,000 55,000 6,501 870 4,261 7,702 6,639 25,973 -29,027 

4.2. 

Присъединяване на обекти на 
производители към мрежата, 
съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ, 
включват се активи под № 2-8 
включително. 

1,000 4,000 5,500 7,000 10,000 27,500 1,083 4,163 3,905 1,283 1,107 11,541 -15,959 

4.3. 

Задължения към обществото, 
включващи обезпечаване 
сигурността на снабдяването, 
непрекъснатостта и качеството 
на електрическата енергия, 
опазване на околната среда, 
живота, здравето и 
собствеността на гражданите 

1,700 3,700 3,500 2,100 2,100 13,100 1,841 4,261 2,485 2,182 1,881 12,650 -450 
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4.4. 
Либерализиран пазар  включват 
се активи под №  8, 10, 12 и др. 

60 70 150 210 500 990 68 875 109 80 67 1,199 209 

  Общо 51,600 100,200 102,550 105,550 106,300 466,200 55,910 58,934 72,828 66,242 57,098 311,012 -155,188 

 

От представената по-горе таблица е видно, че за периода 2008-2012 г. дружеството е планирало инвестиции /общо, в размер на 466 200 хил. лв./ 

и съответно отчело инвестиции /общо, в размер на 311 012 хил. лв./ за постигане на конкретни цели за осъществяване на лицензионната 

дейност, но с по-малко средства, а именно: 

-развитие и подобряване на мрежата – план 146 730 хил. лв., отчет - 114 157 хил. лв. /78%/; 

-намаление на технологичните разходи - 117 400 хил. лв., отчет - 94 101 хил. лв. /80%/; 

-повишаване сигурността на доставките - 105 480 хил. лв., отчет - 51 391 хил. лв. /49%/; 

-изпълнение на законови задължения - 96 590 хил. лв., отчет - 51 363 хил. лв./53%/. 

 

Съгласно представената информация от дружеството, Инвестиционна програма и отчет за 2013 г. е съответно в размер на 54 982 хил. лв. и на 

19 982 хил. лв. 

В таблицата по-долу е представено изпълнението на Инвестиционната програма на дружеството за периода 2008-2013 г. 
    

година план отчет изменение 

2 008 51 600 55 910 108,4% 

2 009 100 200 58 934 58,8% 

2 010 102 550 72 828 71% 

2 011 105 550 66 242 62,8% 

2 012 106 300 57 098 53,7% 

2 013 54 982 19 726 35,9% 

Общо 521 182 330 738 63,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвид гореизложеното, могат да се направят следните констатации:  

1. В инвестиционната си програма за периода 2008-2013 г., дружеството е планирало 

инвестиции общо, в размер на 521 182 хил. лв., а отчита общо инвестиции, в размер на 330 738 

хил. лв. Следователно, дружеството е изпълнило инвестиционната си програма 63.5% или 

инвестиции, в размер на 190 444 хил. лв. не са изпълнени. 

2. Изпълнението на инвестиционната програма по години за периода 2008-2013 г. е най-

голямо за първата година /2008 г./ – 108.4%, а най-ниско за последната година /2013 г./ в размер 

на 19 726 хил. лв. или 35.9%.  

3. Инвестициите за 2013 г., в размер на 19 276 хил. лв. са с 65.5% по-малко от отчетените 

инвестиции за 2008 г., в размер на 55 910 хил. лв. 

4. От представената инвестиционната програма на дружеството за одитирания период, е 

видно, че дружеството не е извършвало инвестиции за нерегулирана дейност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. За втория регулаторен период 2008-31.07.2013 г.  в цените е утвърден средногодишен 

номинален размер на инвестиции в размер на 77 755 хил. лв., които не е изпълнен  във всяка 

една година от периода. 

    6. Съгласно  т. 24 от „Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода 

"горна граница на приходи" за втория регулаторен период“ се изисква дружеството да 

постигне  дългосрочна целева капиталова структура от 50% собствен и 50% привлечен 

капитал, която да се прилага от началото на третия регулаторен период, поради което ЕРД 

трябва да използват привлечен капитал за финансирането на инвестициите през втория 

регулаторен период. 

Видно от писмо изх. К-EPRG-22#/08.01.2014 г. дружеството декларира, че през годините 

за финансирането на дейностите по ремонт и инвестиции е използвало собствени средства и 

краткосрочни заеми по договор за предоставяне на овърдрафт заемна линия, сключен с 

мажоритарния собственик. 

Следователно, при втория регулаторен период 2008-20012 г. и при първата година на 

третия регулаторен период – 2013 г., дружеството е следвало и следва да постигне заложената в 

Указанията дългосрочна капиталова структура, и инвестициите през следващите години да 

бъдат финансирани и с привлечен капитал. 

 

В инвестиционната си програма за периода 2008-2013 г., дружеството е планирало 

инвестиции в размер на 521 182 хил. лв., а отчита 330 738 хил. лв., следователно, 

изпълнението е 63.5% или 190 444 хил. лв. не са изпълнени. Отчетено е и неизпълнение на 

утвърдения в цените средногодишен номинален размер на инвестиции от 77 755 хил. лв. 



ОТЧЕТ НА РЕМОНТНИТЕ ПРОГРАМИ  НА  „Е.ОН  БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД/ “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД ПО ГОДИНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2008-2013 г. и по дейности за регулирана и нерегулирана дейност.  

 

 

№ по 
ред 

Структура на ремонта по дейности мярка  2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

А Регулирана дейност        

1 Ремонт на съоръжения ВН хил. лв. 22 72 1 2 12 0 

1,1 Въздушни електропроводи ВН хил. лв. 0 65 0 0 12 0 

1,2 Кабелни електропроводи ВН хил. лв. 22 7 1 1 0 0 

2 Ремонт на съоръжения СН хил. лв. 3 637 2 982 3 298 3 828 2 960 1 326 

2,1 Подстанции СН хил. лв. 381 370 429 652 222 91 

2,2 Възлови станции СН хил. лв. 40 16 76 58 30 13 

2,3 Въздушни електропроводи СН хил. лв. 2 105 2 092 2 030 2 673 2 209 902 

2,4 Кабелни линии СН хил. лв. 1 047 471 751 428 490 307 

2,5 Ремонт на измервателни уреди СН хил. лв. 64 33 12 18 10 13 

3 Ремонт на съоръжения НН хил. лв. 5 101 4 165 4 367 4 338 4 101 2 590 

3,1 Трафопостове хил. лв. 1 1 443 1 518 1 628 2 262 1 004 

3,2 Въздушни мрежи НН хил. лв. 1 397 2 047 1 624 1 364 1 395 1 196 

3,3 Кабелни мрежи НН хил. лв. 2 298 654 540 465 426 384 

3,4 Ремонт на измервателни уреди хил. лв. 1 372 21 684 881 19 5 

4 Ремонт на транспортни средства  хил. лв. 34 1 181 1 069 1 040 1 231 1 327 

5 Ремонт на сгради и инженерни 
конструкции 

хил. лв. 432 312 372 572 718 334 

6 Средства за ремонтни работи-на друг 
ДМА 

хил. лв. 948 1 059 0 0 1 332 132 

7 Средства за възстановяване на 
екологичното равновесие 

хил. лв. 0 0 0 0 0 0 

 Общо средства в основен ремонт хил. лв. 11 360 9 771 9 108 9 779 10 369 5 709 

В Нерегулирана дейност  хил. лв. 0 0 0 0 0 0 

 



Изискана е информация и относно Ремонтните програми – план и отчет на дружеството, 

по години за одитирания период 2008-2013 г.   

 

 
година план  (хил. лв.) 

изпълнение 

(хил. лв.) 
 

 
2008 11 360 11 360 

 

 
2009 9 771 9 771 

 

 
2010 9 108 9 108 

 

 
2011 9 779 9 779 

 

 
2012 10 369 10 369 

 

 
2013 5 709 5 709 

   

 

Планираните и отчетените разходи за ремонт за одитирания период 2008 - 2013 г.,  

са равни, което предполага, че дружеството не разполага с ремонтна програма, а 

отчетът става план. Общата стойност на планираните и отчетени разходи за ремонт е 

56 096 хил. лв.,  като в края на периода /2013 г./, спрямо началото на периода /2008 г./ са 

намалени с 49.7%. и се отнасят само за регулираната дейност. От анализа е видно, че от 

изпълнените ремонти с най-голям относителен дял са разходите за ремонт на 

съоръжения НН, в размер на 24 662 хил. лв.  От представения отчет на разходите за 

ремонт е видно, че дружеството не е извършвало разходи за ремонт отнасящи се за 

нерегулирана дейност.   

 

Направените от одитния екип констатации и изводи, и препоръки се съдържат в 

изложението на настоящия одитен доклад по конкретните въпроси от работната програма 

и следва да бъде разглеждан в неговата цялост. По-долу одитният екип представя и 

следните обобщени констатации по някои от въпросите от работната програма, свързани 

с неизпълнение на задълженията на лицензианта по издадената му Лицензия № Л-138-07/ 

13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“ по конкретни точки 

от лицензията, или при които са създадени предпоставки затова.  

 

1. „Е.ОН България Мрежи“ АД/ сега „Енерго-Про Мрежи“ АД е сключило договори, с 

които е възложило изпълнението на отделни части от лицензионната дейност на РЕГИОКОМ 

ГМБХ. След анализ на договорите се установи, че електроразпределителното дружество не е 

изпълнило задължението си да гарантира чрез договорите да се осигури изпълнението на 

възложените дейности в съответствие с изискванията по лицензията, ЗЕ и другите приложими 

подзаконови и административни актове по т. 2.9.2. /сега т. 2.2.4. от Лицензия № Л-138-07/ 

13.08.2004 г., тъй като са допуснати нарушения на чл. 40, ал. 2 от Общите условия на 

договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, 

доколкото лицензиантът не може да докаже наличието на ежемесечно отчитане за всички 

ползватели на електрическа енергия или отчитането е некоректно.  
 

2.  В Управителния съвет на дружеството има лице, член и на Съвета на директорите на 

„Енерго-Про България” ЕАД, дружество от групата на „Енерго-Про“ в България, но с 

едноличен собственик "Енерго-Про" а.с., ЧЕХИЯ. Предвид наличието на възможност на този 

член и председател на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи“ АД да взема решения и да 

отговаря пряко или непряко за ежедневното управление на енергийното предприятие – 

производител на електрическа енергия, и предвид разпоредбата на чл. 26, т. 2, б. „а“ от 

Директива 2009/72/ЕО, след придобиването на собствеността върху „Енерго-Про Мрежи“ АД, е 

налице неизпълнение на задължението на лицензианта членовете на управителните му органи 

да не участват в управлението на други дружества, които извършват производство на 

електрическа енергия, в нарушение на т. 3.7.1.1. от издадената лицензия. 
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3. Регламентираните в Устава на „Енерго-Про Мрежи” АД и в Правилата за работа на 

Управителния и на Надзорния съвети права и задължения на УС и НС на дружеството създават 

съществени условия за накърняване принципите за независимост, уредени в чл. 113а, ал. 1,  

ал. 2, ал. 7 и ал. 8, т. 1 от ЗЕ, поради съществуващата неяснота относно степента на зависимост 

на Управителния съвет при вземането на решения, касаещи текущата дейност, оперативните 

планове и бюджета на дружеството (в частност инвестиции, персонал и финансови прогнози) от 

решенията на Надзорния съвет, чийто членове се избират от общото събрание, т.е. от „Енерго-

Про Варна“ ЕООД - вертикално интегрираното предприятие, като мажоритарен собственик, 

както и за нарушение на задълженията по т. 2.1 от издадената лицензия.    

 4. Лицензиантът не е изпълнил инвестиционната си програма за одитирания период 

(изпълнението е 63.5%) или не са реализирани инвестиции в размер на 190 444 хил. лв. За 

втори регулаторен период, ДКЕВР е утвърдила на дружеството средногодишен номинален 

размер на инвестициите в размер на 77 755 хил. лв., които не са изпълнени за всички години от 

периода 2008 г. - 31.07.2013 г.  Дружеството не е влагало достатъчно инвестиционни средства 

за реконструкция и модернизация на мрежата, с цел подобряване и развитието й за осигуряване 

качествено снабдяване на потребителите, най-вече по мрежа НН, което е неизпълнение на 

задължението на лицензианта по т. 2.6.2 и т. 3.1.7. от издадената лицензия.   

5. Планираните и отчетените разходи за ремонт за одитирания период 2008 - 2013 г.,  са 

равни, т.е. дружеството не разполага с ремонтна програма, а отчетът става план. Общата 

стойност на планираните и отчетени разходи за ремонт е 56 096 хил. лв.,  като в края на периода 

/2013 г./, спрямо началото на периода /2008 г./ са намалени с 49.7% и се отнасят само за 

регулираната дейност. От извършените проверки на обекти по места, се установи, че за 

одитирания период лицензиантът е отчитал като ремонтни дейности, такива, които имат 

инвестиционен характер.  

Дружеството не изпълнява задължението си да поддържа и експлоатира съоръженията 

съгласно техническите изисквания, правила и норми, определени като задължителни по 

действащото законодателство, което се потвърждава и от относително постоянното ниво на 

броя възникнали аварии с причина повреди по съоръженията, собственост на лицензианта, и от 

намалените разходи за ремонт, което е неизпълнение на задължението по т. 2.6.2 и т. 3.1.5, 

подточка 1 от издадената лицензия.  

6. Вложените за поддръжка на въздушни електропроводи високо, средно и ниско 

напрежение средства и служителите, отговорни за работа по експлоатация и поддръжка на 

мрежата са недостатъчни. Изложеното представлява неизпълнение на задължението на 

лицензианта по т. 3.1.5., подточка 2 от издадената лицензия да експлоатира и поддържа 

мрежата в съответствие с Правилата на мрежата и по начин, осигуряващ непрекъснатост, 

надеждност и ефективност на разпределението на електрическа енергия и намаляване на 

технологичните разходи.  

7. Въпреки провежданите инструктажи и обучения на персонала относно здравословни и 

безопасни условия на труд, трудовите злополуки за периода 2008 г. до 2013 г. се запазват 

относително постоянни, като средният им брой за година е 5,8, като основна причина е 

неспазване на правилата по ЗБР от служителите на дружеството.    

8. Одитният екип констатира, че: 

- Лицензиантът не е спазил регламентирания срок за изготвяне на писмено становище за 

условията и начина на присъединяване на енергийни обекти, определен в чл. 55, ал. 1 от 

Наредба № 6/2004 г. и чл. 26, ал. 3 от ЗЕВИ, което неспазване на законовите разпоредби е 

неизпълнение на задължението лицензионната дейност да се осъществява в съответствие с 

предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото 

прилагане, общите и индивидуални административни актове на комисията в нарушение на  

т. 2.1. от издадената лицензия;  

- За част от присъединяваните обекти липсват изискуемите документи по чл. 31,  

ал. 10 от ЗЕВИ във връзка с чл. 63, чл. 64 и чл. 65 от Наредба № 6/2004 г. и чл. 104 от ЗЕ, а 

именно: документи за извършени 72-часови проби, сключени сделки за продажба на 
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електрическа енергия, пренос, за ползване на мрежата и достъп до нея, което неспазване на 

действащото законодателство представлява неизпълнение на задължението на лицензианта и е 

в нарушение на т. 2.1. от издадената лицензия, и създава условия за сключване на договори за 

продажба на електрическа енергия със снабдителното предприятие, без да са изпълнени всички 

императивни норми на закона; 

- Дружеството не е създало и не поддържа отделна информационна база данни относно 

всички присъединени към мрежата клиенти, в която да се съхранява информация за 

разрешените мощности и показанията на СТИ, различна от тази в регистъра на показанията на 

средствата за търговско измерване на всички клиенти на дружеството.  

 - При изготвяне на предварителен договор и писмено становище за условията за 

присъединяване на потребители за периода 2008 г. – 2013 г. бе установено, че от 148 проверени 

случая по присъединяване на потребители съгласно ЗЕ и Наредба № 6/2004 г. е налице забавяне 

при общо 40 от тях, което е неизпълнение на задължението на лицензианта да осъществява 

лицензионната дейност в съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на 

ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуални административни 

актове на комисията в нарушение на т. 2.1. от издадената лицензия.  

9. Към 31.12.2013 г. дружеството отчита земи и сгради, за които липсват документи за 

собственост на обща стойност 5101 хил. лв., за които в одитирания ГФО за 2013 г. е отбелязано, 

че дружеството е в процес на осигуряване на актовете за собственост и притежава първичните 

документи за отчитане на тези недвижими имоти.  

 10. Лицензиантът оперира и с енергийни обекти - елементи от мрежата, които служат за 

снабдяване на повече от един клиент, но не са собственост на дружеството и подлежат на 

изкупуване съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ. През годините от одитирания период са сключени  

64 сделки за изкупуване на чужди съоръжения – елементи от мрежата, на стойност 3 423 432 лв.  

 Лицензиантът няма програма и не извършва планиране на процеса по изкупуване на 

съоръжения, попадащи в хипотезата на § 4 от ПЗР на ЗЕ по отношение на необходимите 

финансови средства и на времето и темповете за изкупуване или за изграждане на алтернативни 

енергийни обекти с оглед спазване на законоустановения срок по този параграф до 12.2015 г., с 

което са създадени реални условия за неизпълнение на неговото законово задължение по 

изкупуване на обекти в законоворегламентирания срок по ЗЕ и на т. 3.1.4. от издадената 

лицензия.   

11. В периода 2008 г. - 2013 г. е налице тенденция на намаление на технологичните 

разходи. От представените данни за отчет на балансовите електрометри на ниво ТП е видно, че 

при изчисление на загубите данните фигурират от липса на информация до загуби от порядъка 

на 406 %.  

Това, както и наличие на различни периоди на отчет и различен брой на електромерите 

съотносими към съответното ТП, указва, че не може да бъде извършен енергиен баланс на ниво 

ТП от лицензианта. Той не поддържа регистър за монтираните електромери като балансови и не 

разполага с достоверни данни, което обуславя извода, че не може да се определи дали 

извършваните инвестиции влияят за намаляване на технологичните разходи като разходи 

присъщи на технологичния процес по разпределение на електрическа енергия, и че не могат да 

се докажат реалните нетърговски загуби.  

 12. Лицензиантът не изпълнява задължението си за поддръжка и контролиране на СТИ, в 

нарушение на т. 3.5.2. от издадената му лицензия, като не изпълнява изцяло програмата си за 

извършване на последваща метрологична проверка на СТИ, а именно: От проверени общо 570 

СТИ са установени 220 бр. СТИ с изтекъл срок на метрологична проверка, в неизпълнение на 

чл. 34, ал. 1 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електро-

разпределителните мрежи на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и съгласно чл. 5, ал. 2 и чл. 41 от  

Правилата за измерване на количеството на електрическа енергия във връзка с чл. 110 от ЗЕ. 

- 2 бр. СТИ са монтирани вътре в сградата на трансформаторни постове и е налице липса 

на визуален достъп, 40 бр. тарифни превключватели не работят или са неточни и следва да се 

предприемат действия по чл. 38, ал.7/ал.8 от Общите условия. Установен е 1 случай на 

несъхранен протокол за монтаж/демонтаж електромер. При проверката е установено също, че 
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при 118 бр. електромерни табла са без пломби на предпазен щит или врата и при 5 бр.  липсват 

секретни ключалки. 4 бр. електромера са били с грешки извън стандарта  БДС № EN62053-21 и 

БДС № EN62053-23. Случаите на неспазване на действащото законодателство представляват 

нарушение на задължението на лицензианта по т. 2.1. от издадената лицензия лицензионната 

дейност да се осъществява в съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите 

на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуални административни 

актове на комисията. 

- При проверките, в електромерните табла са открити протоколи за монтаж/ демонтаж - 

46 бр., като видно от същите не е присъствал собственик, негов представител или  свидетел, 

което е неспазване на чл. 61 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа на дружеството и е в нарушение на 

задължението по т. 2.1. от издадената на електроразпределителното дружество лицензия. 

 Дружеството е допуснало практики в нарушение на действащото законодателство и 

Общите условия, при извършване на подмяна/монтиране на средствата за търговско измерване 

на своите клиенти. Това, заедно със СТИ, неотговарящи на изискванията на Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия, предпоставя възможност за подаване на 

неправилни данни при отчитане на реалното количество електрическа енергия, което следва да 

бъде фактурирано на клиентите в неизпълнение на т. 3.5.2. във връзка с  т. 3.5.5. от лицензията.  

13. Лицензиантът не е изпълнил задължението си да поддържа и актуализира регистъра 

на СТИ с всички необходими данни съгласно изискванията на Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия, като от проверени 570 СТИ са налице 100 случая, при 

които е установено некоректно попълване на поддържания от „Енерго-Про Мрежи” АД 

регистър на СТИ и неспазване на Раздел VI от ПИКЕЕ, което е в нарушение на задължението 

по т. 3.5.4 от издадената лицензия.   

14. Установено е неспазване на разпоредбата на § 3 от ПЗР на Закона за енергетиката, 

като са констатирани 2 случая, при които СТИ са с година на производство 1983 г. и съответно 

1991 г., в нарушение на задължението по т. 3.5.6 от издадената лицензия в случаите, когато 

средствата за търговско измерване не са собственост на лицензианта, той да ги изкупи от 

потребителите при определените от закона условия и срокове.   

15. При изследване на показателите за качество се установи следното:   

Резултатите от направените измервания на напрежението/поставянето на мрежови 

анализатори в точки на измерване, показват 4 случая от общо 7, което е 57 % от всички 

проверени случаи на неизпълнение на показателите за качеството на електрическата енергия 

съгласно Методиката за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на 

показателите за качество на електрическата енергия и качеството на обслужване на мрежовите 

оператори, обществените доставчици и крайните снабдители, одобрена от ДКЕВР с протоколно 

решение № 87 от 17.06.2010 г. и БДС EN 50160:2007 и чл. 18 от Общите условия, и е 

нарушение на задълженията на лицензианта по т. 2.1. от издадената лицензия.   

16. При проверка на показатели за качество на услугите се установи, че от 729 проверени 

броя жалби за полугодието на 2012 г. и до 30.11.2013 г., 30 броя са просрочени, като не е спазен 

30 – дневния срок за произнасяне по чл. 63, ал. 2 от Общите условия, в нарушение на 

задълженията на лицензианта по т. 2.1. от издадената лицензия лицензионната дейност да се 

осъществява в съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, 

подзаконовите актове по неговото прилагане, общите и индивидуални административни актове 

на комисията.    

17. По отношение времето за проверка за отклонение в качеството на доставяната ел. 

енергия по искане на потребител за 2012 г. и 2013 г. се установи, че при проверка с мрежови 

анализатор дружеството е допуснало незаконосъобразна практика, като не се съставят 

констативни протоколи, а се прави извадка от регистъра на мрежовия анализатор, съответно 

дружеството не предоставя на крайните клиенти екземпляр от такива констативни протоколи с 

резултатите от проверката на качеството на електрическата енергия.  

Следователно при изпълнение на задълженията си за обслужване на клиенти и 

извършване на проверки на качеството по писмено искане на потребители е налице неспазване 
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на разпоредбите на чл. 14, т.11 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа и на чл. 74, ал. 2 от  Правилата за управление на 

електроразпределителните мрежи, където е предвидено задължението на дружеството да 

съставя и да представя на ползвателя екземпляр от констативния протокол с резултатите от 

проверката на качеството на електрическата енергия, в нарушение на задължението по т. 2.1. от 

издадената лицензия.   

 18. Лицензиантът не е изпълнил задължението си да създава и поддържа специализирано 

звено за работа с потребителите в структурата на дружеството в нарушение на задължението си 

по т. 3.2.3 от лицензията. Лицензиантът не извършва дейностите по работа с потребителите 

изцяло и самостоятелно със свои служители - в структурата на дружеството има служители, 

обслужващи клиенти във връзка с процедури по присъединяване, и клиенти на свободния пазар, 

но основната работа с потребителите/клиентите - осигуряване на услуги по ценоразписи, 

предоставяне на информация, свързана с енергийния пазар, на консултации за условията на 

присъединяване, обслужване на жалбите и други, се осъществява от служители в Центровете за 

обслужване на клиенти в дирекция „Обслужване на клиенти“, която е част от структурата на 

„ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД, а не е част от структурата на лицензианта. 

19. Установено е неизпълнение на задълженията съгласно т. 3.3.6 от лицензията, както и 

неправилни практики на лицензианта по разглеждане на жалби, които могат да доведат до 

забавяне на процедурата или неправилно разрешаване на спор. При разглеждане на жалбите са 

открити редица случаи, при които не са спазени разпоредби от Общите условия на договорите 

за пренос през електроразпределителната мрежа на дружеството, което е нарушение на 

задължението по т. 2.1. от лицензията лицензионната дейност да се осъществява в съответствие 

с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото 

прилагане, общите и индивидуални административни актове на комисията.  

 20. Представените данни в Годишните доклади за изпълнението през съответната 

предходна година на дейностите по Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за разпределение на 

електрическа енергия, в Раздел VІІІ. Информация относно сключените договори за 

предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица и тяхното изпълнение, 

нямат характера на изискуемата съгласно т. 3.13.4, предложение последно от лицензията 

информация. Не е достатъчно да се оповести наличието на сключени договори с трети лица, а 

следва да се предостави информация относно всички тези договори – такава, от която може да 

се направи извод за страните по договора и техните права и задължения, с оглед осигуряване на 

възможността ДКЕВР да направи извод за спазване на действащото законодателство и на 

условията на издадената лицензия. Изцяло липсва и информация за изпълнението на 

сключените договори. Изложеното неизпълнение на задължението на лицензианта да изготвя и 

предоставя информация за сключените договори за предоставяне изпълнението на дейностите 

по лицензията на трети лица и тяхното изпълнение е в нарушение на т. 3.13.4. от издадената на 

дружеството лицензия.  

21. 1. За анализирания период при съпоставка на утвърдената регулаторна рамка по 

отношение на признатите технологични разходи и действително отчетените се установи, че 

дружеството реализира с общо 2 686 хил.лв. допълнителни разходи. Следва да се има предвид, 

че представена информация за дела техническите и търговските загуби в общия отчет няма. 

2. От анализа на утвърдените постоянни разходи и възвръщаемост за периода 2008 -  

2013 г., включително и отчетените постоянни разходи и възвръщаемост за същия период се 

установи, че в резултат на различия между утвърдената и отчетената регулаторна рамка, 

дружеството е реализирало допълнителен приход от 131 177 хил.лв., който е използван за 

финансиране на различни видове оперативни разходи. 

3. Предвид влиянието на негативния ефект от завишените технологични разходи за 

периода от 2 686 хил.лв., допълнителнителните приходи възлизат на 128 491 хил.лв., с които 

дружеството финансира допълнителните си оперативни разходи, които са отчетени като 

присъщи за регулираната дейност. 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 167, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме Комисията 

да разгледа и приеме настоящия допълнен и преработен одитен доклад, който съдържа 

направени от одитния екип констатации и изводи, и препоръки, като определи и 

окончателния размер на разходите по извършване на одита и срока, в който лицензиантът 

„Енерго-Про Мрежи“ АД следва да ги заплати по посочена от комисията банкова сметка. 

 

Приложения:   
1. Становища от външните експерти, участвали в извършването на одита с вх. № Е-Дк-

….. и № Е-Дк-… от 04.04.2014 г., вх. № Е-Дк-…/11.04.2014 г. и вх. № Е-Дк-…./14.04.2014 г.;  

2. Всички събрани доказателства, писмени обяснения, документи и други, събрани в 

хода на проверката;  

3. Приложения № 1, № 2 и № 3, неразделна част от доклада; 

4. Справка за направените разходи съгласно разходооправдателни документи.  

 
 

С уважение, 

 

Работна група в състав:  

 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 

/п/ 
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