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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-92 от 15.09.2021 г. от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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-92 от 15.09.2021 г. от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ 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). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-92 от 17.09.2021 г. са представени 

документи към заявлението. 

Със Заповед № З-Е-228 от 17.09.2021 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 писмo с изх. № Е-ЗЛР-Л-92 от 

21.09.2021 г. от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е изискано да 

представи следните допълнителни данни и документи: декларация за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от представител на 

заявителя на основание чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; Удостоверение за актуално състояние на 

дружеството, издадено от Търговския регистър; Удостоверение за данъчна регистрация и 

Удостоверение за актуално състояние, доказващо, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация на хартиен носител; годишни финансови отчети на 

заявителя за последните 3 години на хартиен носител; прогнозни цени и количества за 

покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години в съответствие с 

разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; приложения към Споразумение за услуги за 

предоставяне на поддържащи функции от 20.09.2018 г.; документи, удостоверяващи 

трудово-правната обвързаност на лицата от персонала, които са пряко ангажирани с 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, с „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ на хартиен носител; схема на управленската и 

организационна структура на дружеството, представена на хартиен носител; копия от 

дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния персонал и на всички 

лица от персонала, които ще бъдат заети в упражняване на лицензионната дейност „търговия 
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с природен газ“ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 и чл. 11, ал. 7, т. 3 от НЛДЕ. С писма с вх. № Е-

ЗЛР-Л-92 от 01.10.2021 г. и от 06.10.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и 

документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 

I. „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е подало заявление с вх. № 

E-ЗЛР-Л-92 от 15.09.2021 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 представения документ за актуално състояние с № 1361995, заявителят е 

дружество с ограничена отговорност с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/10895/2017; Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): 

ROONRC.J40/10895/2017, Единен регистрационен код: 37868601, вписано в Национална 

Служба на Търговския регистър на Р Румъния, със седалище: гр. Букурещ, сектор 4, бул. 

„Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ има следния предмет на 

дейност: основна – търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи; 

второстепенни – производство на електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; 

разпределение на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; производство на 

газообразни горива; дистрибуция на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; 

изграждане на електрически инсталации; търговско посредничество с горива, руди, метали и 

химични продукти; специализирано търговско посредничество с други групи стоки, 

некласифицирани другаде; неспециализирано търговско посредничество с разнообразни 

стоки; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти; 

тръбопроводен транспорт; спомагателни дейности в сухопътния транспорт; други 

спомагателни дейности в транспорта; покупка и продажба на собствени недвижими имоти; 

даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти; дейност на агенции за 

недвижими имоти; консултантска дейност по стопанско и друго управление; инженерни 

дейности и технически консултации, свързани със същите; технически изпитания и анализи; 

комбинирани административни офис дейности; размножаване, изготвяне на документи и 

други специализирани помощни офис дейности; друго спомагателно обслужване на 

стопанската дейност, некласифицирано другаде; други услуги некласифицирани другаде. 

Капиталът на дружеството е в размер на 6 226 000 (шест милиона двеста двадесет и 

шест хиляди) леи, разпределен в 22 000 дяла, всеки с номинална стойност 283 леи. Капиталът 

на дружеството е изцяло внесен от две търговски дружества, регистрирани по 

законодателството Р Франция, а именно: ДЖИ-ДИ-ЕФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САС, което има 

21 780 бр. дружествени дялове или 99 % дялово участие и СОПРАНОР С.А., което е със 220 

бр. дружествени дялове или 1% дялово участие. „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ се управлява и представлява от управител – Себастиен Лионел Деланоа. 
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Видно от горното, „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ e 

търговец, регистриран по законодателството на Р Румъния, следователно отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, 

еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка 

на Европейския съюз.  

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван от 

правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят на дружеството, 

в качеството си на негов представител, е декларирал, че „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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. 

В допълнение е представен документ за актуално състояние (констативен сертификат) с изх. 

№ 245867 от 31.03.2021 г. от Национална Служба на Търговския регистър на Р Румъния 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 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ 

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

следните аргументи: 

Дружеството посочва, че десетгодишният срок е необходим и обоснован с оглед 

реализацията на бизнес намеренията на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ 

СРЛ в Р България. Предвид активното участие на заявителя на българския пазар на природен 

газ и опита на други европейски пазари на природен газ „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ счита, че българският пазар има сериозни перспективи 

за развитие. Дружеството отбелязва, че това разбиране се базира на тенденциите за 

повишена конкуренция, продължаващото отваряне на свободния пазар на природен газ и 

изискванията на европейските регламенти и директиви по отношение на интеграцията на 

либерализирания пазар в страната и региона. Заявителят подчертава, че за разрастването и 

развитието на пазара допринасят действащият вече организиран борсов пазар на природен 

газ и увеличаването на продуктовото портфолио на платформата, развитието на газовата 

инфраструктура в страната, както и промените в регулаторната рамка. Според заявителя 

предлаганият срок би осигурил реализация както на средносрочните, така и на 

дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез подсигуряване на стабилен 

паричен поток и оформяне на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и 

положителна финансова експозиция в Р България.  

С оглед гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

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.  
„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ предвижда да извършва 

дейността „търговия с природен газ“ от офис на адрес: гр. Букурещ, сектор 4, бул. 

„Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1, Република Румъния. В тази връзка заявителят е 
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представил копие на договор за заем за послужване от 06.06.2017 г., сключен с ЕНЖИ 

Румъния С.А. Съгласно предмета на договора заемодателят дава за послужване на заемателя 

за срок до 06.06.2027 г. помещение на посочения адрес, което ще се използва от „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за седалище на дружеството. 

Дружеството е представило информация относно техническите средства и софтуера, 

които ще се използват за търговия с природен газ, както следва: графичен настолен 

компютър HP Z4 32GB Xeon W2123 P Elite Display E243i, монитор ЕМЕA 2000, включително 

лицензи за операционна системаWindows – 2 бр. и Lenovo X390 20Q1S4N90H, включително 

лицензи за операционна система Windows – 2 бр. В тази връзка е представена фактура № 

90179057 от 30.06.2021 г. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ посочва, че дейността на 

дружеството ще се осъществява чрез информационна система със следните технически 

характеристики: Windows 10, 64 bit; версия на Word – Office 365, 64 bit; версия на Excel – 

Office 365, 64 bit; сървъри – 2012 R2, 2016, 2019 64 bit; антивирусна защита – CrowdStrike; 

версия на имейл – Office 365, 64 bit; имейл сървър – Exchange Online; връзка с Trayport Joule 

Direct – SD-WAN връзка с инфраструктурата на групата (SSL/TLS връзка). 

Дружеството е представило Споразумение за услуги за предоставяне на поддържащи 

функции от 20.09.2018 г., съгласно което ЕНЖИ Румъния С.А. предоставя на „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ следните услуги: осигуряване на 

необходимата ИТ инфраструктура – работни станции, сървъри, системи, програми и 

приложения, телекомуникация; поддръжка за разработките, които се извършват на вътрешно 

ниво; съдействие и информация; други услуги, които „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ счита за приложими. 

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил 

писмо с изх. № ГХБ 508 от 14.09.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че 

средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и 

хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение 

на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В 

писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят 

на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по 

отношение на обмен на данни между „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ 

СРЛ и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се допълва, че в случай че „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ желае да получи права върху техническата осигуреност 

за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД след успешно 

преминаване на процедура по членство, съгласно приложимите правила за работа на 

организиран борсов пазар. 

Заявителят е представил копие на писмо с изх. № БТГ 74-00-224-(1) от 16.09.2021 г. 

от „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което се посочва, че „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ има достъп до Платформата за търговско диспечиране (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; получава 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 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 
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„търговия с природен газ“ 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е представило схема на 

управленската и организационна структура, както и документи, удостоверяващи трудово-

правната обвързаност на лицата от персонала с дружеството. Представени са автобиографии 

и копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на 

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

Видно от представената информация, управителят има дългогодишен професионален 

опит като ръководител на проекти и екипи и е натрупал задълбочени познания за бизнеса в 

сферата на енергетиката, като е заемал различни ръководни позиции в групата дружества 

„Енжи“. Организационната структура на дружеството включва Директор, Търговски отдел 

(Фронт офис); Бек офис (Поща – търговски отдел) и Отдел с функции за поддръжка. В 

дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България, 

съгласно Споразумения за командироване между ЕНЖИ Румъния С.А. и „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ, са двама служители – доставчик на газ и бизнес 

предприемач и старши експерт за развитие на газови дейности за Югоизточна Европа. 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. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ посочва, че осъществява 

търговия с природен газ в Югоизточна Европа, като има лицензия за търговия с природен газ 

в Р Румъния и Р Унгария. Дружеството отбелязва, че започва търговската си дейност в Р 

България през 2019 г., като сключва договори за покупко-продажба на природен газ с 

„Булгаргаз“ ЕАД. В тази връзка заявителят е представил справка за търгуваните количества 

природен газ, според която за периода 2019 – 2021 г. е продало (…) MWh на обществения 

доставчик и съответно е закупило от него (…) MWh. В допълнение „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ посочва, че през 2020 г. е продало (…) TWh природен газ 

на пазара в Р Румъния. 

Заявителят заявява, че има сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ 

от Проекта за развитие на газ (…), по силата на който закупува газ от газовите резервоари 

Ана и Дойна за период от минимум 10 години в съответствие с румънското законодателство, 

като очакваните обеми по договора към датата на приключване на проекта са (…) млрд. куб. 

м на година. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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 годишните финансови отчети на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ е видно, че дружеството отчита загуби за периода, както следва: (…). 

румънски леи за 2018 г., (…) румънски леи за 2019 г. и (…) румънски леи за 2020 г. Общите 

приходи на дружеството нарастват от (…) румънски леи през 2018 г. на (…) румънски леи за 

2020 г. Структурата на общите приходи включва приходите: от продажба на стоки, от 

продадена продукция, финансови приходи и други оперативни приходи. Общите разходи на 

дружеството нарастват от 3796 хил. румънски леи за 2018 г. на (…) хил.румънски леи за 2020 

г. Структурата на общите разходи включва разходи за: себестойност на стоките, услуги на 

трети страни; данъци и мита; материали; амортизации; финансови и други. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) румънски леи за 2018 г. на 

(…) румънски леи за 2020 г. Нетекущи активи в размер на 3 хил. румънски леи има само за 

2020 г. Текущите активи нарастват от (…) румънски леи за 2018 г. на (…) румънски леи за 

2020 г. 

Записаният и внесен капитал е в размер на (…) румънски леи за 2018 г. и 2019 г. и 

нараства на (…) румънски леи за 2020 г. Собственият капитал на дружеството намалява от 
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(…) румънски леи за 2018 г. на (…) румънски леи за 2020 г. Нетекущите пасиви се 

увеличават от (…) румънски леи за 2018 г. на (…) румънски леи за 2020 г. Текущите пасиви 

се увеличават от (…) румънски леи за 2018 г. на (…) румънски леи за 2020 г. 

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

от оперативната дейност на дружеството – приходи от получени лихви, а плащанията са 

свързани с оперативната дейност, лихви и корпоративен данък. По отношение на 

финансовата дейност има постъпления, свързани с получени банкови заеми. Паричните 

наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че няма нетекущи активи. Коефициентът на обща 

ликвидност се изменя от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., което означава, че дружеството е 

имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност се изменя от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., 

което означава, че дружеството не е имало (…) за покриване на задълженията си. 

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 продажба на природен газ и електричество в Р Румъния и Р Унгария. В допълнение 

дружеството е представило писмо (…) от 01.08.2021 г. от (…) за потвърждение на налично 

салдо по сметка на дружеството в размер на (…). 

Видно от писмо с изх. № БТГ 74-00-224-(1) от 16.09.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

заявителят има сключени действащи договори с оператора на преносната система за достъп и 

пренос на природен газ, за покупка и продажба на природен газ за балансиране, съгласно 

клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, както и договор за 

ползване на виртуална търговска точка. В потвърждение на задължението за поддържане на 

обезпечения „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е представило копия на 

писмa от (…) до „Булгартрансгаз“ ЕАД относно: банкова гаранция № (…), платима при 

първо поискване в размер на (…) лева, издадена в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по 

Договора за достъп и пренос на природен газ и изменение № 3 от 09.03.2021 г. относно 

промяна на валидността на банкова гаранция № (…) 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ притежава финансови възможности за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 
 

II. Бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за 

периода 2021 – 2025 г. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е представило бизнес план за 

периода 2021 – 2025 г. 

 

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

2021 – 2025 г. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ планира следните дейности в 

България: двустранна покупко-продажба на едро, трансгранична търговия на едро, 

структурирани транзакции, търговия на сегментите на местната борса и съхранение на 

природен газ.  

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния 

газ са представени в таблица № 1: 
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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 покупко-продажби на природен газ, GWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, EUR/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни  продажни цени, EUR/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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: (…) лв. за 2021 г.; (…) за 2022 г.; (…) за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) 

лв. за 2025 г. 

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

общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се 

предвижда да се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите 

разходи са разходите за закупуване на природен газ, които (…) нарастват на (…) лв. в края на 

периода. Структурата на общите разходи включва още разходи за: пренос; персонал и такси 

за лицензии. 

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

предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на 

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

увеличаване на паричните средства и паричните еквиваленти. Собственият капитал нараства 

от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената и 

текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви 

намаляват от (…) за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. От представените прогнозни парични 

потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи 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 да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 
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Очакваните стойности на показателите, определени на база обща балансова структура 

показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ ще бъде добро за периода на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ 

СРЛ 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 „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 

 

Раздел Първи „Общи положения“ 

Чл. 1. Правилата за работа с потребители на енергийни услуги на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ (Правилата) уреждат процедурите за работа с 

потребители, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, сигнали и предложения, както и информацията, която се предоставя на клиентите от 

Дружеството. 

Чл. 2. (1) Дружеството е „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ, с 

пореден номер в Търговския регистър: J40/10895/2017; Единен идентификатор на европейско 

ниво (EUID): ROONRC.J40/10895/2017, Единен регистрационен код: 37868601, вписано в 

Национална Служба на Търговския регистър на Р Румъния, със седалище: гр. Букурещ, 

сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1, притежаващо лицензия № ............../......... г. 

за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от …. 

години. 

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

Дружеството или което е в процес на преговори за сключване на такъв договор. 

Чл. 3. (1) Дружеството, като търговец на природен газ, сключва сделки за продажба 

на природен газ въз основа на писмени договори по свободно договорени цени съгласно 

разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и Правилата за 

търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.). 

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

договори с клиентите. 

 

Раздел Втори „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 4. (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти. 

(2) Адресът и работното време на центъра за работа с клиенти, както и електронен 

адрес и телефон за контакти, се обявяват на интернет страницата на Дружеството. 

Чл. 5. В центъра за работа с клиенти, същите могат да:  

1. подават документи, свързани с доставките на природен газ;  

2. искат информация, относно данните за потреблението и условията на договорите;  

3. представят претенции по договорите;  

4. подават жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 6. Дружеството обменя информация в писмен вид, включително електронен, с 

клиентите във връзка със сключването, изменението, допълнението и прекратяването на 

договори. 

Чл. 7. (1) Дружеството предоставя на своите клиенти информация за: 

1. начините на плащане и цените на услугите, свързани с лицензионната дейност; 

2. информация, относно средствата за уреждане на спорове; 

3. възможни методи за плащане, които отразяват вероятното потребление. 
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(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 Трети „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на 

жалби, сигнали и предложения“ 
Чл. 8. Всеки документ, подаден в Дружеството от клиент, се регистрира във входящ 

регистър. 

Чл. 9. (1) Подавана от клиент жалба трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е написана на български език; 

2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя, както и наименованието на 

лицето, срещу което е жалбата; 

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 жалбоподателя. 

(2) Ако жалбата не отговаря на изискванията на ал. 1, същата се връща на 

жалбоподателя с указания за коригирането й. 

(3) След получаване на коригираната жалба, същата се разглежда по същество, като се 

събират доказателства, ако е необходимо. При необходимост може да бъде организирана 

среща с подателя, на която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и 

начините за удовлетворение на исканията му. 

Чл. 10 (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата на клиента писмено по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.  

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в регистъра по 

чл. 8 или от получаването на коригирания документ по чл. 9, ал. 2. 

(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 10 (десет) дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 11. Дружеството уведомява жалбоподателя за решението, взето по жалбата, в 

писмен вид в срока по чл. 10, ал. 2. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата  е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 10, ал. 2. 

(2) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

(3) В случай че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва своите мотиви за това 

в писмения отговор до подателя. 

Чл. 13. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да 

подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което 

изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен 

срок. 

Чл. 14. (1) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, предложение, искане 

или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в рамките на 15 (петнадесет) 

работни дни се правят необходимите проверки и се набелязват мерки за действие за 

удовлетворяване на подателя, ако такива бъдат счетени за необходими от Дружеството. 

(2) Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ по сигнала, предложението, искането му в 

срок от 3 (три) работни дни след срока по чл. 14. 

Чл. 15. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите и предложенията в 

срок, съгласно действащото законодателство. 
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Чл. 16. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на 

документа, при поискване от подателя. 

 

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“. 

(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, които водят до противоречие с 

разпоредбите на тези Правила, то спорните текстове 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 и 

чл. 9, ал. 1, т. 10а 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 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ или 

други упълномощени от тях представители на дружеството. 

 


