
ПРОТОКОЛ

№ 807
гр. Варна, 09.11.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на четвърти ноември
през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

 Председател: Десислава Г. Жекова

при участието на секретаря Мария Д. Манолова
Сложи за разглеждане докладваното от Десислава Г. Жекова Търговско дело
№ 20223100900284 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ири спазване на разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК
ИЩЕЦЪТ „БУЛГАРЗГАЗ“ ЕАД е редовно призован, не изпраща

представител.
Постъпила е молба от изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД с

вх. № 25632/02.11.2022г.,  с която се моли поради непредставяне на
заключението по съдебно-счетоводната експертиза, да не бъде даван ход на
делото.

ОТВЕТНИКЪТ „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД е редовно призован, не изпраща
представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. Х. С. е редовно уведомен, не се явява. Депозирал
е молба.

        
СЪДЪТ намира, че предвид редовното призоваване на страните не са

налице процесуални пречки по хода на делото. Неизготвянето на заключение
по назначената експертиза в срок не е пречка по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпва към разглеждането му по реда на чл.375 ГПК.
СЪДЪТ, като взе предвид липсата на възражения по изготвения

проекто-доклад, както и липсата на други основания за неговото коригиране
или изменение

О П Р Е Д Е Л И:
ОБЯВЯВА за окончателен изготвения проект за доклад на делото с

Определение № 1257/13.08.2022 година в следния смисъл:
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Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно
основание чл.79, ал.1 ЗЗД, чл.92, ал.1 ЗЗД и чл.309а ТЗ вр. чл.86 ЗЗД от
„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД , ЕИК 175203485, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 47, за осъждане на ответника „ТЕЦ
ВАРНА“ ЕАД, ЕИК 103551629, със седалище и адрес на управление с.
Езерово, п.к. 9168, обл. Варна, общ. Белослав, Площадка на ТЕЦ – Варна, да
заплати на ищеца следните суми:

- сума в размер на 36 526 308.76 лева, представляваща главница по
Договор № 502-221 от 24.06.2021г. за доставка на природен газ на изходен
пункт на газопреносната мрежа по свободно договорена цена, дължима за
м.01.2022г. и включваща цена за доставка на природен газ в размер на 35 559
826.08 лв. по фактура № **********/05.01.2022г. и 699 734.64 лв. по дебитно
известие № 2200000785/09.02.2022г., цена за пренос на природен газ в размер
на 202 761.35 лв., цена за осигурен дневен капацитет в размер на 9 562.64 лв.,
цена за превишен капацитет в размер на 43 522.79 лв., цена за капацитетен
продукт „в рамките на деня“ в размер на 1 838.98 лв., такса неутралност при
балансиране в размер на 1 426.87 лв., начислени по фактура №
2200000786/09.02.2022г. и стойността на неприети количества по издадено
уведомление за допълнително плащане № 9000020133/09.02.2022г. в размер
на 7 635.41 лв., ведно със законна лихва за забава, считано от датата на
подаване на исковата молба – 28.04.2022г. до окончателното изплащане на
главницата, като и

- сума в размер на 986 615.60 лева, представляваща неустойка по
Договор № 502-221 от 24.06.2021г. за доставка на природен газ на изходен
пункт на газопреносната мрежа по свободно договорена цена и включваща
договорна неустойка за забавено плащане на задълженията за цена на
доставения природен газ в размер на 982 206.55 лв., начислена за периода от
13.01.2022г. до 28.04.2022г., за цена за пренос на природен газ в размер на 3
111.54 лв., начислена за периода от 15.02.2022г. до 28.04.2022г., за цена за
осигурен дневен капацитет в размер на 193.91 лв., начислена за периода от
15.02.2022г. до 28.04.2022г., за цена за превишен капацитет в размер на
882.55 лв., начислена за периода от 15.02.2022г. до 28.04.2022г., за цена за
осигурен капацитетен продукт „в рамките на деня“ в размер на 37.29 лв.,
начислена за периода от 15.02.2022г. до 28.04.2022г., за такса неутралност
при планиране в размер на 28.93 лв., начислена за периода от 15.02.2022г. до
28.04.2022г., както и сума в размер на 154.83 лева, представляваща договорна
неустойка в размер на законна лихва върху сума за неприети количества,
начислена за периода от 15.02.2022г. до 28.04.2022г. върху главницата на
УДП № 9000020133/09.02.2022г.

Ищецът основава претенциите си на Договор № 502-221 за доставка на
природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно
договорена цена, сключен на 24.06.2022г., по силата на който в качеството му
на обществен доставчик, доставя на ответника, в качеството му на клиент,
природен газ на изходен/и пункт/ове на ГМТП или НГПМ, срещу
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задължението на последния да приема и заплаща природния газ по
договорените ред и условия, който влиза в сила считано от 7:00 часа на
01.01.2022г. и е със срок на действие до 7:00 часа на 01.01.2023г. Между
страните е подписана и годишна програма за договорените за доставка
количества природен газ през съответната година, като в срок до 5-то число
на месеца, доставчикът издава на клиента фактура за 100% от стойността на
договорените количества природен газ в съответствие с годишната програма,
като фактурата се заплаща до 12-то число на месеца, а фактура за стойността
на извършения пренос, дневен капацитетен продукт, капацитетен продукт „в
рамките на деня“, превишен капацитет и такса неутралност се издава до 9-то
число на месеца, следващ месеца на доставка и е с падеж до 12-то число.
Задълженията на клиента въз основа на договора са отразени в издадените от
ищеца процесни фактури, дебитно известие и уведомление за допълнително
плащане. Данъчна фактура № **********/05.01.2022г. с падеж 12.01.2022г. е
за доставка на природен газ от 238 700.00 MWh и на стойност 38 328 536.40
лв. с ДДС, по която е извършено частично плащане – превод на 20.01.2022г. в
размер на 2 853 884.85 лв. Издадени са данъчно дебитно известие №
2200000785/09.02.2022г. с падеж 14.02.2022г. на стойност 699 734.64 лв. с
ДДС, което не е заплатено на падежа и в което е записано реално приетото
количество от 242 665.223 MWh, данъчна фактура № 2200000786/09.02.2022г.
с падеж 14.02.2022г. за стойността на извършения пренос, такса неутралност
при балансиране, превишен капацитет, дневен капацитет и капацитетен
продукт „в рамките на деня“ в общ размер на 259 112.63 лв. с ДДС, по която е
извършено частично плащане в размер на 1000.01 лв., уведомление за
допълнително плащане № 9000020133/09.02.2022г. с падеж 14.02.2022г. в
размер на 7 635.41 лв., което не е платено на падежа и месечен акт за м.
01.2022г., който е прегледан и неоспорен от ответника и въз основа на който
са издадени незаплатените на падежа фактури. Подчертава, че страните са
уговорили, че клиентът дължи законна лихва за всеки просрочен ден. Сочи,
че съгласно уговореното, дебитно известие се издава в срок до 9-то число на
месеца, следващ месеца на доставка и следва да се заплати до 12-то число,
като то отчита разликата между стойността на фактурираното и действително
приетото количество природен газ, а уведомлението за допълнително
плащане се издава по силата на уговорка, според която за неприетото
количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки
един ден на съответния месец на доставка, клиентът заплаща на доставчика
неустойка в размер на 10% от цената на това количество газ, определена по
действителна цена в месеца, в който е следвало да бъде прието. Отбелязва, че
задължението за заплащане на неприети количества, поради своите
особености и характер, е уговорено като задължение за неустойка, но по
своето естество e главнично и при просрочието му клиентът дължи законна
лихва за забава, поради което и върху стойността на издаденото УДП, което
задължение е осчетоводено от доставчика като такова за главница, е
начислена законна лихва. Сочи, че тъй като ответникът не е заплатил
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дължимите суми в договорените срокове, върху главницата на всяка от
издадените фактури е начислена договорна неустойка поради забавено
плащане. Пояснява, че цената на природния газ за всеки месец се определя от
предложената от доставчика цена за утвърждаване от КЕВР и се формира
съгласно условията на Наредба 2 от 19.03.2013г. за регулиране на цените за
природния газ плюс премия в размер на 0.40 лв., като цената е определена в
лева за 1 МWh. За процесния месец 01.2022г. съгласно Решение на КЕВР №
Ц-1 от 01.01.2022г. окончателно предложената цена е 133.41 лв./MWh (без
акциз и ДДС) като в тази цена не се включват и цените за достъп (резервиран
капацитет) и пренос през газопреносната мрежа. В съответствие с
уговореното към тази цена е добавена премия в размер на 0.40 лв., като така
получената стойност от 133.81 лв. е отразена като „единична цена без ДДС“ в
издадените от „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД за съответния месец фактури относно
извършената доставка на природен газ. Сочи, че стойността на разходите за
такса неутралност при балансиране, капацитетни продукти и пренос се
определят в съответствие с действащите тарифи на оператора
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, като утвърдената цена за достъп за дневен
капацитетен продукт за месец януари 2022г. е 6.1299 лв. /MWh/ден без ДДС, а
тази за превишен капацитет – 8.1191 лв. /MWh/ден без ДДС. Що се отнася до
цените за пренос за процесния месец е утвърдена цена в размер на 0.6963
лв./MWh без ДДС, включваща освен компонента пренос и технологична
компонента и компонента задължение към обществото. Относно цените за
достъп за капацитетен продукт „в рамките на деня“ за процесния месец
утвърдената цена е 7.6624 лв. /MWh/ден без ДДС, а таксата за неутралност
при балансиране за периода от 01.10.2021г. – 31.03.2022г. е определена в
размер на 0.0049 лв./MWh без ДДС. Сочи, че съгласно Договор №
5194/30.09.2021г. за достъп и пренос на природен газ по газопреносната
мрежа на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, сключен между „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД
(ползвател) и „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД (оператор), ползвателят заплаща
стойността на услугите по достъп (резервиран капацитет) и пренос на
комбинирания оператор по цени, които са действащи в съответния ценови
период, в който са извършени услугите. Ищецът счита, че изпълнението на
ответното задължение по Договор № 502-221 от 24.06.2021г. все още е
възможно и за него съществува интерес от реално изпълнение, като сочи, че
на 28.01.2022г. с писмо рег. № 24-00-312 е уведомил „БУЛГАРТРАНСГАЗ“
ЕАД, с копие до „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД, че считано от 7:00 часа на 01.02.2022г.
се прекратява преноса на природен газ до ответника, като с писмо рег. № 01-
502-221-600 от 25.02.2022г. „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД кани „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД да
заплати просрочените задължения, които към 25.02.2022г. възлизат на 37 406
487.95 лв. С писмо рег. № 141/14.03.2022г. ответникът признава задълженията
си към ищеца и предлага график за изплащането им, който е отхвърлен от
БУЛГАРГАЗ“ ЕАД и с писмо рег. № 01-502-221-752/1 от 18.03.2022г. е
предоставен срок за плащане до 29.03.2022г., но ответното дружество не е
погасило просрочените си задължения изцяло.
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В срока по чл.367 ГПК, ответникът „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД не е депозирал
отговор на исковата молба.

Доказателствената тежест в процеса се разпределя съобразно
правилото на чл.154, ал.1 ГПК, като всяка страна в процеса носи тежестта да
докаже положителните твърдения за факти, от които извлича благоприятни за
себе си правни последици и на които основава исканията и възраженията си.

В тежест на ищеца е да докаже наличието на валидно облигационно
правоотношение между страните по Договор № 502-221 за доставка на
природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно
договорена цена от 24.06.2021г.; че ищецът е изправна страна по договора,
като е доставил договорените количества природен газ и услуги за процесния
период, за което се дължат претендираните цени; наличието на уговорени
клаузи за неустойка за забава, на основание на които ответникът дължи
сумите в претендираните размери.

В тежест на ответника е да докаже точно изпълнение на договорните
си задължения.

 

Като относими и допустими СЪДЪТ намира, че следва да приеме
представените от ищеца писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА  като доказателства по делото, представените

с исковата молба заверени преписи от писмени документи, както следва:
адвокатско пълномощно;извлечение от сметка за задълженията на клиент
„ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД към 28.04.2022г.-оригинал; Договор № 502-221 за
доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по
свободно договорена цена № 53/24.06.2021г.; Годишна програма към
договора;месечен акт за доставка на природен газ през месец 01.2022г.;
Удостоверение за свободен от акциз краен потребител  № BG002000Е0185 от
Агенция „Митници“; Решение на КЕВР № Ц-1/01.01.2022г.; Цени за достъп и
пренос през газопреносните мрежи, собственост на Булгаргаз за газовата
година 01.10.2021 – 30.09.2022г.; Договор за достъп и пренос на природен газ
№ 5194/30.09.2021г.; Образец на банкова гаранция; Заявление за
първоначално разпределение на сумата на банкова гаранция; Общи условия
към Договор за достъпи пренос на природен газ; фактура № 228/05.01.2022г.;
фактура № 785/09.02.2022г.;фактура № 786/09.02.2022г.; Уведомление за
допълнително плащане на неприето количество № 20133/09.02.2022г.;
прегледани фактури на ТЕЦ – Варна; писмо от Булгаргаз до ТЕЦ Варна ЕАД
рег. № 24-00-312/28.01.2022г.; писмо от Булгаргаз рег. №  01-502-221-
600/25.02.2022г.; писмо от ТЕЦ ВАРНА ЕАД изх. № 141/14.03.2022г.; писмо
от Булгаргаз ЕАД рег. № 01-502-221-752/18.03.2022г.; Потвърждение за
осигурителен годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221от
13.09.2021г.; Заявка за осигуряване на годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221 от 30.08.2021г.; Потвърждение за осигурителен годишен
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капацитет за пренос по Договор № 502-221от 25.01.2022г.; Заявка за
осигуряване на годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221 от
25.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221от 29.01.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221 от 28.01.2022г.; Потвърждение за
осигурителен годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221от
28.19.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221 от 28.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221 от 26.01.2022г.; Заявка за
осигуряване на годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221 от
25.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221от 27.01.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221 от 25.01.2022г.; Потвърждение за
осигурителен годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221от
25.01.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221 от 25.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221от 06.01.2022г.; Заявка за
осигуряване на годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221 от
06.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221от 05.01.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221 от 05.01.2022г.; Потвърждение за
осигурителен годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221от
03.01.2022г.; Заявка за осигуряване на годишен капацитет за пренос по
Договор № 502-221 от 02.01.2022г.; Потвърждение за осигурителен годишен
капацитет за пренос по Договор № 502-221от 02.01.2022г.; Заявка за
осигуряване на годишен капацитет за пренос по Договор № 502-221 от
02.01.2022г.; Актуално състояние на Булгаргаз ЕАД; Актуално състояние на
ТЕЦ ВАРНА ЕАД.  

        
СЪДЪТ докладва постъпила молба от вещото лице Р. С. с вх. №

25052/27.10.2022г., с която уведомява съда, че на 27.09.2022г. е изпратил
имейли и до двете предприятия, изискал е нужните документи за изготвяне на
назначената експертиза, като е разговарял със счетоводители и на двете
дружества. Получил е нужната информация от „Булгаргаз“ ЕАД. От страна на
„ТЕЦ Варна“ ЕАД не е получил никакви документи. На 24.10.2022г. още
веднъж е изпратил напомнителен имейл на електронната поща. Към днешна
дата от страна на ответника не е получил никакви документи. Моли за
отлагане на делото за друга дата и предоставяне на възможност да представи
заключение по назначената експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да
изготви заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И :
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Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________

Секретар: _______________________

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ  на вещото лице Р. С. да изготви заключение
за следващо съдебно заседание.

УКАЗВА на ответника, че следва да окаже съдействие на вещото лице
за изготвяне на заключението, като при неизпълнение на тези указания, съдът
ще приложи последиците на чл.161 ГПК.

ПРЕПИС от настоящия протокол да се изпрати на страните по
електронна поща, на ответника - на посочената от вещото лице електронна
поща, а на ищеца - на известната по делото електронна поща, на която са
изпращани съобщения и до този момент.

 

С оглед обема на експертизата и за изготвянето и́ СЪДЪТ намира, че
производството по делото следва да бъде отложено за друга дата, с оглед на
което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  производството по делото за разглеждане на
03.02.2023 година от 10,00 часа , за която дата и час страните се считат за
редовно уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице Р. С..
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,13 

часа.
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