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Вх. № ………………………/.…………2021 г. 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 

от  

дирекция „Природен газ“ и 

дирекция „Правна“  

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД с 

искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, 

т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-59 от 01.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 

06.04.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: доказателства за представителната власт на адвокат 

Катерина Новакова съгласно изискванията на чл. 3, ал. 5 от НЛДЕ (пълномощно с 

нотариално заверен подпис на лицето, представляващо по закон заявителя); данни за 

източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници; 

доказателства за притежаваните материални ресурси, включително доказателства за 

изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, в т.ч. техническа 

спецификация; прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за 

паричните потоци за периода на бизнес плана по години; предварителен счетоводен баланс, 

отчет за приходи и разходи и паричен поток за 2020 г.; щатно разписание и документи, 

удостоверяващи трудовоправната обвързаност на лицата от персонала със заявителя 

(трудови договори и справка от Национална агенция по приходите за приети и отхвърлени 

уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 16.04.2021 

г., от 27.04.2021 г. и от 28.04.2021 г.  заявителят е представил изисканите данни и документи. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 25.05.2021 г. и от 28.05.2021 г. „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД е представило допълнителни данни и документи. 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 
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I. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-18 от 

30.03.2021 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ 

дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се 

издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не 

се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на 

лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в 

несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано 

издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може 

да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210315165624 от 15.03.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

204656662, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, 

офис 23. Прокурист на дружеството е Петър Петров Филдишев. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има следния предмет на дейност: търговия и 

доставка на електроенергия, търговия и доставка на газ чрез местни тръбопроводи, 

дистрибуция на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, търговия на едро с твърди, 

течни и газообразни горива и сходни продукти, след получаване на лиценз, когато това е 

приложимо, неспециализирана търговия на едро; търговско представителство; участие в 

други дружества, както и всякакви други дейности в страната и чужбина, които не са 

забранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 195 590 лева, разпределен в 19 559 поименни 

акции, с номинална стойност 10 лева. Капиталът е изцяло записан от едноличния собственик 

на капитала на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД – МЕТ Холдинг АГ, чуждестранно 

юридическо лице, регистрирано според законите на конфедерация Швейцария. „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има едностепенна система на управление и се управлява 

и представлява от Съвет на директорите в състав: Клаус Рейниш – председател, Дьорд 

Домокош Варга – заместник-председател и Камен Енчев Ивчев – изпълнителен директор. 

Дружеството се представлява от всеки двама членове на Съвета на директорите, действащи 

заедно, или от прокуриста Петър Петров Филдишев, действащ винаги заедно с когото и да 

било от членовете на Съвета на директорите. 

Видно от горното, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД e търговец по 

смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон. 

 

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите и от 

прокуриста на дружеството, същите не са лишавани от правото да упражняват търговска 

дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството. Изпълнителният директор и прокуристът на дружеството, в качеството 

си на негови представители,  са декларирали, че „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД не 

е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, не 

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му е отказвано издаване 

на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за истинността на заявените 

обстоятелства и на приложените документи и данни и декларация. В допълнение е 
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представено Удостоверение с изх. № 20210324154742 от 24.03.2021 г. от Агенция по 

вписванията за липса на текущо производство по несъстоятелност или ликвидация. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 

40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години, в 

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е поискало 

да му бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните 

аргументи: 

Дружеството посочва, че десетгодишният срок на лицензията е необходим с оглед 

реализацията на бизнес концепцията на фирмата за търговия с природен газ в България. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД заявява, че намеренията на дружеството да запази 

и развие своята дейност, са в съответствие с отваряне на свободния пазар на природен газ и 

изискванията на европейските регламенти и директиви по отношение либерализирането на 

пазара на природен газ в страната и региона. Дружеството счита, че вече са налице 

положителните въздействия от разрастването на пазара и ефектите на конкуренцията в 

предлаганите продукти и услуги, както и ръст на продажбите. Освен това заявителят 

допуска, че ще се усъвършенстват разпоредбите на пазарната регулация и нормативи за 

постигане необходимата ликвидност и сигурност на пазара на природен газ в страната и в 

региона с оглед постоянното разширяване на портфолиото на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Поради това „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД счита, че предлаганият срок би 

осигурил реализация както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения 

на дружеството чрез гарантиране на стабилен паричен поток и естествени стимули за 

дългосрочно инвестиране в страната. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е заявило, че предвижда да извършва 

дейността „търговия с природен газ“ в офис, а именно: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ 

№ 109, Бизнес център Вертиго, офис 23. В тази връзка е представило копие на договор, 

сключен на 10.07.2017 г. между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и „Каза Шик“ АД 

за наем на помещение. Дружеството е заявило, че офисът е оборудван с хардуерни 

конфигурации 5 бр. модел лаптоп HP Elitebook, офис мебели и техника, както и средства за 

комуникация, в подкрепа на което е  представило фактури на обща стойност (…).  
„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговия с природен газ, както следва: операционна система Microsoft Windows 

10; сървъри (…); антивирусна защита (…). Дружеството посочва, че използва версия на 

електронна поща Microsoft Outlook for Office 365 и сървър за електронна поща (…). В тази 

връзка е представенo копие на договор от 01.01.2019 г. между „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД и (…) за предоставяне на услуги. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 

посочва, че разполага с тройна връзка към интернет с оптичен кабел, меден проводник, както 

и безжична интернет връзка от трима различни доставчици, като връзките чрез оптичен 

кабел и меден проводник са по различни трасета. В тази връзка дружеството е представило 

копие на заявление-договор от (…) между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и (…) за 

предоставяне на електронни съобщителни услуги; копие на договор от (…)между „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и (…) за предоставяне на телекомуникационни услуги и 
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копие на договор от (…)между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и (…) за 

предоставяне на мобилни услуги. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е предоставило информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговията с природен газ. Дружеството е посочило, че има достъп до следните 

информационни системи: специален софтуер (с постоянен достъп и следене на пазара, 

търгуваните количества на сегментите на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД и на регионалните пазари); регионалната платформа за резервиране на капацитети за 

пренос (RBP); платформата за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД (CDP); 

система за търговия и управление на риска (…); приложение за управление на клиентско 

портфолио (CRM). CRM платформата на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

интернет базирано приложение за подаване на заявки от клиенти за доставка на количества 

природен газ. В тази връзка е представено описание на платформата, съдържащо указания за 

клиентите за нейното използване. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е посочило, че към настоящия момент 

извършва сделки чрез системата за борсова търговия на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД, както и че осъществява информационен обмен чрез системите на дружеството и на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството е член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД на платформата за 

търговия Tryport Joule, като е осигурило и гарантирало пред „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, че 

притежава разрешителни, права на собственост и лицензионни договори за всички 

конфигурации, хардуер и софтуер, необходими за търговия с природен газ на тази 

платформа. В тази връзка е представена кореспонденция между дружеството и „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, от която е видно, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност 

отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия 

Tryport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна 

памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната 

система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД  

посочва, че от 02.01.2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия 

и реализирани сделки на нея. 

Дружеството е посочило, че е ползвател на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД с действащи договори: договор № (…) за достъп и пренос на природен газ по 

газопреносните мрежи, договор (…)  покупко-продажба на природен газ за балансиране, 

договор № (…) за ползване на виртуална търговска точка. Дружеството е изпълнило 

изискванията на оператора на газопреносната мрежа за информационно и комуникационно 

осигуряване и е получило достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представена кореспонденция между заявителя и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо с изх. № БТГ-24-00-568-(1) от 11.03.2021 г. „Булгартрансгаз“ 

ЕАД е посочило, че на основание цитираните по-горе договори, „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД е получило достъп до информационни системи на CDP с възможност да: 

подава заявки и коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на 

количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; 

достъп до услуги, свързани с виртуална търговска точка; получава данни за закупен 

капацитет; оперативни данни за преминали количества; информация за разпределение на 

количества на пунктове за предаване/приемане; информация за балансовия статус; месечни 

отчети за представени услуги.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 
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„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило схема на управленската и 

организационна структура, щатно и поименно разписание на персонала, както и трудови 

договори. Представено е копие на учредителен акт на дружеството, автобиографии, копия на 

дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на членовете 

на управителния орган и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“. 

Видно от представената информация всички членове на Съвета на директорите имат 

професионален опит на ръководни позиции в енергийни дружества и борси за търговия в 

областта на търговията с природен газ в Европа и извън нея. В дейността на дружеството 

пряко ангажирани с търговията с природен газ са четирима служители, съгласно сключени с 

тях трудови договори – директор „Търговия с природен газ“, директор „Портфолио 

Мениджмънт“, ръководител „Стратегическо планиране“ и експерт „Търговия с природен 

газ“, видно от 4 бр. справки за приети уведомления по чл. 62, ал 5 от Кодекса на труда от 

Национална агенция за приходите. От представените документи е видно, че персоналът 

притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и 

познава пазара на природен газ.  

Дружеството е декларирало, че извършва търговия с природен газ на енергийните 

пазари в България и Гърция, като изтъргуваните обеми за 2020 г. са над (…). За 2020 г. „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е активен участник на електронната платформа на „Газов 

Хъб Балкан“ЕАД на краткосрочния сегмент, като е участвало в над (…)% от всички сделки и 

е изтъргувало над (…)% от общият обем природен газ. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 

ЕАД е търговско дружество, което е специализирано в различни сегменти на енергийните 

пазари и е част от групата от най-големите частни енергийни дружества в Европа с дейности 

в областта на природния газ, енергетиката и петрола, фокусирана върху търговията на едро, 

търговията и продажбите на много стоки, както и енергийната инфраструктура и 

индустриалните активи. „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД притежава лицензия за 

търговия на едро с природен газ в Гърция. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД притежава човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 

ЕАД е видно, че дружеството отчита загуба от 528 хил. лв. за 2018 г., печалба от 2028 хил. 

лв. за 2019 г. и (…) в размер на (…) хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството 

нарастват от 18 132 хил. лв. през 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Основен дял в 

реализираните приходи имат приходите от продажба на стоки, които са 18 118 хил. лв. за 

2018 г. и се увеличават на (…) хил. лв. през 2020 г. Структурата на общите приходи включва 

още приходи от услуги и финансови приходи. Общите разходи на дружеството нарастват от 

19 011 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г., като основен дял има балансовата 

стойност на продадените стоки. Структурата на общите разходи включва още разходи за: 

материали; външни услуги; амортизации; персонал; финансови и други. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 12 098 хил. лв. за 2018 г. на (…) 

хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 87 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 

2020 г. Текущите активи нарастват от 10 661 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. 

Записаният капитал е в размер на 50 хил. лв. за 2018 г. и 2019 г., като се увеличава на 

(…) хил. лв. за 2020 г. Собственият капитал на дружеството се увеличава от -718 хил. лв. за 

2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 24 хил. лв. за 2019 г. на 

(…) хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 10 626 хил. лв. за 2018 г. на (…) 

хил. лв. за 2020 г. 

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са 

от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от 
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търговски контрагенти и други. Плащанията са свързани с търговски контрагенти, трудови 

възнаграждения, данъци върху печалбата и други. При инвестиционната дейност има 

плащания през 2019 г. и 2020 г. По отношение на финансовата дейност има постъпления, 

свързани с предоставени заеми и са извършвани плащания по получени заеми, от 

положителни и отрицателни валутни курсове, дивиденти и други. Паричните наличности в 

края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от -8,25 за 2018 г. на 7,71 за 2019 г. и достига (…) за 2020 г., което 

означава, че след 2018 г. дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 

0,84 за 2018 г. на 1,05 за 2019 г. и достига (…) за 2020 г., което означава, че дружеството е 

имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност за периода е 0,06 за 2018 г., 0,09 за 2019 г. и (…) 

за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството (…)….. Предвид стойностите на горепосочените 

показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо 

състояние на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД може да се определи като добро към 

края на 2020 г. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност, ще бъдат приходи и печалба от търговската дейност на дружеството, 

а именно търговия и доставка на природен газ. „МЕТ Енерджи Трейдинг България “ ЕАД е 

представил издадени от (…) банково удостоверение № (…) за поддържане на разплащателна 

сметка и разполагаемост по нея в размер над (…) лв. и № (…) за открита банкова сметка за 

обезпечаване на плащания по търговските сделки с природен газ в България, наличността по 

която към 29.03.2021 г. е сума, надвишаваща (…) лева. С удостоверението банката поема 

ангажимент да предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по посочената 

банкова сметка. Заявителят има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за 

достъп и пренос, за покупко-продажба на природен газ за балансиране и за достъп до 

средствата за електронна комуникация с ползвателите на мрежата чрез CDP. Съгласно 

клаузите на договорите, дружеството има задължение да поддържа обезпечения. В 

потвърждение на това, че е изпълнило това задължение с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 

25.05.2021 г. дружеството е представило декларации за предоставените обезпечения по 

действащите договори, както следва: 

1. Гаранции за участие по процедури за предоставяне на капацитетни продукти: 

гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.; гаранция за участие № (…) в размер на (…) 

лв.; гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.; гаранция за участие № (…) в размер на 

1200 лв. и гаранция за участие № (…) в размер на (…) лв.;  

2. По Договор за запазване на капацитет № (…): депозит в размер на (…) лв.; 

3. По Договор за пренос и съхранение № (…) депозит в размер на (…) лв.; 

4. По Договор за достъп и съхранение на природен газ № (…): депозит в размер на 

(…) лв.;  

5. По Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) г.: депозит в размер на (…) 

лв. и банкова гаранция на стойност (…) лв., издадена от банка (…), клон България със срок 

на действие до (…); 

6. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) депозит 

на стойност  (…) лв. и банкова гаранция на стойност  (…) лв., издадена от банка  (…), клон 

България със срок на действие до  (…). 

7. За платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: депозит в размер на (…). 
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II. Бизнес план на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2021 – 

2025 г. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2021 

– 2025 г. 

През 2021 г. дружеството планира да закупи (…) GWh природен газ на стойност около 

(…) млн. лева. Стратегията на заявителя е да купува природен газ от всички възможни 

източници, който ще се доставя през съществуващите междусистемни връзки с Гърция и 

Румъния, а за в бъдеще от Турция и Сърбия, чрез капацитет, резервиран на търгове, 

организирани от RBP. Дружеството посочва, че ще продължи активно да участва в 

организираната търговия с природен газ, осъществявана до момента от „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД, която в определени периоди може да предоставя допълнителни възможности за ценова 

оптимизация и след очакваното увеличаване на ликвидността ще се превърне в основен 

инструмент за оптимизация на балансовия статус на дружеството при изпълнение на 

договорите за доставка на природен газ.  

 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 

2021 – 2025 г. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД предвижда да продава природен газ на 

индустриални консуматори, на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми 

природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в 

таблица № 1: 
Таблица № 1  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо продажби на природен газ, GWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цена за пренос на природен газ, лв./MWh  
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цена за достъп, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на 

индустриални клиенти, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на едро, 

лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни административни разходи, хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило SWОT 

анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за 

развитие и вероятните опасности за дейността си. Прогнозните приходи и разходи зависят 

пряко от обемите на продажбите и пазарните дялове на дружеството. Основното разходно 

перо е цената на закупения природен газ и пряко зависи от възможностите на дружеството да 

договори конкурентни цени. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За 

целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в 

размер на: (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. 

за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. 

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки и 

услуги. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. 
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лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, 

които от (…) хил. лв. нарастват на (…) хил. лв. в края на периода. Структурата на общите 

разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонал и 

други. 

Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

Нетекущите активи на дружеството намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 

2025 г., вследствие на намаляване на нетекущите материални активи. Текущите активи на 

дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на 

увеличаване на материалните запаси, други вземания и на паричните средства в безсрочни 

депозити. Записаният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и остава с непроменена стойност за 

периода. Целевите резерви са в размер на (…) хил. лв. годишно и остават непроменени през 

периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не предвижда 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. за 2025 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. 

Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, плащания на данъци върху 

печалбата и други. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от 

заеми и плащания по тях. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
 

Таблица № 2 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със 

стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) за 2025 г. Това е показател, че дружеството 

няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се 

увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни 

оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със 

стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството 

няма има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 
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Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „МET Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С 

оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в 

предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и 

допълнения, както следва:  

 

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „МET 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила) 

уреждат отношенията между „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и клиентите на 

дружеството, процедурите за работа с потребителите, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали, предложения, искания и 

запитвания, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди 

сключването на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на природния 

газ, начини и срокове на плащане. 

(2) Дружеството е „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, с ЕИК 204656662, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 2, 

притежаващо лицензия № ............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Република България за срок от …. години. 

(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД. 

Чл. 2. (1) „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, в качеството си на търговец на 

природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на 

клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за 

енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. 

ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(2) При сключването на всеки индивидуален договор дружеството задължително 

предоставя на клиента екземпляр от тези Правила. 

(3) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени 

договори с Клиентите.  

Чл. 3. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и 

Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

 

Раздел втори „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 4. (1) Дружеството разполага с център за работа с клиенти в структурата си, с 

достатъчен на брой квалифициран персонал. 

(2) В центъра за работа с клиенти, те могат да подават всички документи, свързани с 

доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно данните за 

потреблението, условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за 

подаване на жалби, сигнали, предложения, искания и запитвания. 
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(3) Центъра за работа с клиенти се намира на адрес: офиса на „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД, гр….., п.к. …., бул./ул. …….,  тел./факс:……… електронен адрес: 

………… 

(4) Работно време на центъра за работа с клиенти е………  

(5) Каси за плащане (адреси):……………………… /работно време 

……………./тел……. 

(6) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация 

относно работата си с клиентите, включително адрес, телефон, факс и електронен адрес за 

контакти от страна на клиентите.  

Чл. 5 (1) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори.  

(2) Дружеството своевременно уведомява клиентите за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху тяхната дейност, във 

връзка с участието им на свободния пазар на природен газ. 

 

Раздел трети „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения“ 

Чл. 6 (1)Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалби, сигнали, 

искания, запитвания и предложения на клиенти, подадени до него и/или до Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите, исканията, запитванията и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения. 

(3) Всеки документ, постъпил в „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, подаден от 

клиент на дружеството, се регистрира в регистъра по ал. 2.  

Чл. 7. (1) В срок до 3 (три) работни дни дружеството проверява дали подадената от 

клиента жалба, сигнал, искане, запитване или предложение отговаря на следните изисквания: 

1. да е написана на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

5. да е подписана от подателя. 

(2) Ако жалбата, сигнала, искането, запитването или предложението не отговаря на 

посочените изисквания, дружеството изпраща на подателя писмено съобщение с указания за 

нейното коригиране. 

(4) След получаване на коригираната жалба, сигнал, искане, запитване или 

предложение, документът се разглежда по същество, като се събират доказателства, ако е 

необходимо. В отделни случаи може да бъде организирана среща с подателя, на която да 

бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за удовлетворение на 

исканията му. 

Чл. 8 (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала, искането, запитването 

или предложението на клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или по електронен път.  

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на вписване 

в регистъра по чл. 5, ал. 2 или от получаването на коригирания документ по чл. 6, ал. 4. 

(3) В случай, че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 7 (седем) работни дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 9. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са 

основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или 
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неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 8, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

Чл. 10. В случай на подаване на жалба до КЕВР чрез „МЕТ Енерджи Трейдинг 

България“ ЕАД или ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както и в 

случаите, когато не е получил отговор по нея, дружеството изпраща цялата преписка на 

КЕВР не по-късно от 7 (седем) дни след получаването й заедно със становището си по нея. 

Чл. 11. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите, исканията, 

запитванията и предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството 

е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от 

клиента. 

Чл. 12. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

дружеството на клиентите, са: 

1. център за работа с клиенти – офиса на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, 

гр….., п.к. …., бул./ул. …….; 

2. официална интернет страница на дружеството : ……….; 

3. електронен адрес на дружеството: ………. 

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си в брошури; 

публикации в средствата за масово осведомяване на национално и регионално ниво; 

публикации в специализирани издания. 

 

Раздел четвърти „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и 

неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“ и са одобрени 

от КЕВР с решението за издаване на лицензията. 

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, 

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, 

чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

предлагаме Комисията да обсъди следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за 

разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по 

търговска регистрация „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД или други 

упълномощени от тях представители на дружеството. 

 


