
[TLP-WHITE] 

Ниво 0 

стр. 1 от 11 

  

Вх. № ………………………/.…………2022 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-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

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 получено 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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-1176 от 23.09.2022 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-12-10-1410 от 29.09.2022 г. от 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: 

отчет за приходите и разходите и баланс към 31.12.2021 г.; прогнозни отчети за приходите и 

разходите за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 1 от НЛДЕ; прогнозни 

количества за покупко/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години 

(MWh/год.), съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ. 

В допълнение, с оглед изискването на чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, от 

заявителя е изискано да представи описание на структурата на собственост и контрол на 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. до физическите лица, действителни собственици на 

дружеството, с подробни данни за притежаваните от тях права, както и да посочи дали 

представените информация и документи, част от административната преписка, съдържат 

търговска тайна и ако съдържат такава – да посочи съответната информация и/или документи, 

като обоснове по какъв начин разкриването ѝ би могло да навреди сериозно на дружеството 

или на негов служител. 

С писмо с вх. № Е-12-00-1410 от 12.10.2022 г. заявителят е представил изисканата 

информация. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 
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I. „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1093 от 

20.09.2022 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 на дружеството от 

Национална служба „Търговски регистър“ към Министерството на правосъдието на Румъния, 

с номер 673708 от 21.07.2022 г., „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. e дружество с ограничена 

отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, вписано в Търговския 

регистър с пореден номер на вписване J40/4132/2021 от 08.03.2021 г.; единен европейски 

идентификационен код (EUID): ROONRC.J.40/4132/2021; единен идентификационен код: 

43869253, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-Плоещ 

№ 19-21, Сграда Бизнес Център Баняса, офис 8.1, етаж 8. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е с предмет на дейност „търговия с газообразни горива 

посредством тръбопроводи; производство на други неорганични химични продукти, 

некласифицирани другаде; производство на азотни съединения и торове; производство на 

електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; дистрибуция на електрическа енергия; 

търговия с електрическа енергия; производство на газообразни горива; дистрибуция на 

газообразни горива посредством тръбопроводи; доставка на пара и климатизиран въздух; 

посредничество при търговия с горива, минерали, метали и химически продукти за 

индустрията; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и техни производни; 

търговия на едро с химични продукти; търговия на дребно извън магазини, щандове, 

павилиони и пазари; складиране; консултантска дейност по информационни технологии; 

управление и обслужване на компютърни средства и системи; консултантска дейност в 

областта на бизнеса и мениджмънта. 

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен в 20 (двадесет) 

броя дружествени дялове, всеки на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е изцяло внесен. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 673708 от 21.07.2022 

г., от Национална служба „Търговски регистър“ към Министерството на правосъдието на 

Румъния, едноличен собственик на капитала на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е „Синерджи 

Холдинг“ ЛТД, дружество, учредено съгласно законите на Обединено Кралство 

Великобритания и Северна Ирландия. 

Видно от представените обяснителна записка от управителя на дружеството и 

нотариално заверена декларация от крайния действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ 

ЛТД, краен действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ ЛТД (собственик на 75+%) е 

Джон Лесли Къзинс, гражданин на Великобритания. 
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Дружеството се управлява и представлява от Валентин Леонард Неделеску – управител, 

гражданин на Република Румъния. 

Видно от горното, „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е търговец, регистриран по 

законодателството на Република 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. Представена е декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и декларации, че дружеството 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“, нито му е отказвано издаване на лицензия 

за същата дейност. 

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 „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е поискало да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Заявителят посочва, че има намерение да се утвърди трайно на пазара на природен газ 

в България. В тази връзка счита, че ще осигури достатъчно ресурси за извършване на дейността 

си през десетгодишния период на действие на лицензията и за гарантиране на изпълнение на 

задълженията си по сключените сделки за природен газ. Според дружеството е обосновано 

лицензията за търговия с природен газ да бъде издадена за срок от 10 години, с оглед даване 

на възможност на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. да развива своята дейност в посока 

придобиване на необходимия опит в условията на развиващ се газов пазар, както и да утвърди 

позициите си на либерализирания пазар. 

Въз основа на 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. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от офис, находящ се в гр. Букурещ, 1-ви сектор, ул. „Питарул Христаке“ № 5, 

стая 2, ет. 4, Румъния. В тази връзка е представена фактура за наетия частен офис. 

За осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. ще използва информационно оборудване, хардуер и софтуер, чиито технически 

характеристики са описани в копие на фактура за закупуването им, представена към 

заявлението. За електронен обмен на данни заявителят доказва, че има достъп до интернет, 

като са представени фактури за предоставяне на електронни съобщителни услуги от „Ориндж 

Румъния“ С.А. 

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 от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с изх. № ГХБ 838 от 12.09.2022 г., 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 
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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 „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. и „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД. В писмото се допълва, че в случай, че „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило копия на сключени с оператора на 

газопреносната система „Булгартрансгаз“ ЕАД договори, а именно: Договор № 5236 от 

28.10.2021 г. за достъп и пренос на природен газ, Договор № 5237 от 28.10.2021 г. за покупка 

и продажба на природен газ за балансиране и Договор № 5238 от 28.10.2021 г. за ползване на 

виртуална търговска точка (ВТТ). 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. 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“ 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. e представило: схема на управленската и 

организационна структура; учредителен акт на дружеството; Договор за предоставяне на 

правни услуги от 08.12.2021 г.; Договор за предоставяне на услуги по водене на счетоводство, 

изготвяне и подаване на финансови отчети от 08.03.2021 г.; данни за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал (диплома за завършено образование и автобиография 

на управителя); данни за образованието и квалификацията на персонала, зает в упражняване 

на лицензионната дейност (автобиография и копиe на диплома за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на служителя, изпълняващ функции, свързани с 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ); индивидуален трудов договор № 2 

от 10.03.2021 г.; отчет на служител от 02.09.2022 г., от който е видно, че е сключен трудов 

договор със служител на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

Управленската и организационна структура включва: управител, съветник по стратегия 

и развитие, отдел „Енергия и газ“, отдел „Финанси и счетоводство външен“, „Правен отдел“, 

отдел „Човешки ресурси и администрация“. 

Управлението и представителството се извършва от управителя на дружеството. Видно 

от представените информация и документи управителят има професионален опит в областта 

на търговията с природен газ. 

Към настоящия момент, ангажиран с дейността „търговия с природен газ“, е 

търговският директор на Отдел „Енергия и газ“ на дружеството, съгласно сключен трудов 

договор. От представените документи е видно, че притежава квалификация и опит в 

извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.  

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. към момента притежава лицензия за доставка на 

природен газ, издадена от Румънския енергиен регулаторен орган (ANRE). В допълнение, 

дружеството е в процедура по придобиване на лицензии в сектора на природния газ и 

електроенергията в Испания, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия и Полша. 

Дружеството осъществява дейността „търговия с природен газ“ на територията на Румъния и 

други европейски държави. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. 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“ 
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„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е дружество, вписано през март 2021 г. в Националния 

търговски регистър на Република Румъния, поради което заявителят е представил годишен 

финансов отчет за 2021 г. от който е видно, че дружеството отчита загуба от (…) леи. Общите 

приходи на дружеството са (…) леи, а общите разходи са (…) леи. Общата сума на активите 

на дружеството е (…) леи, от които нетекущите активи са (…) леи, а текущите активи са (…) 

леи. Записаният капитал е в размер на 200 леи, а собственият капитал на дружеството е с 

отрицателна стойност в резултат на отчетената загуба за годината. Нетекущите пасиви не са 

отчетени за 2021 г., текущите пасиви са в размер на (…) леи. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за 2021 г.: Коефициентът на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал е с отрицателна стойност и показва, че дружеството е имало 

затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност (…) означава, че дружеството е 

разполагало със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност е с отрицателна стойност и показва, че 

дружеството е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.  

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е новоучредено дружество, поради което заявителят е 

представил доказателства за паричен ресурс. Заявителят е представил Договор за заем между 

(…) от (…), съгласно който (…), предоставя на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. заем в размер 

на (…), платим на траншове, относно осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ 

в Република България. Освен това, „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило договор № 

(…) от (…) с (…) за учредяване на обезпечителен депозит в размер на (…) леи за плащане на 

всички гарантирани задължения. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване 

на лицензия „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е приложило бизнес план за дейността „търговия 

с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г. 

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

2022 – 2026 г. 

Заявителят планира да осъществява трансгранична търговия с природен газ и виртуална 

търговия на газовите платформи. Има за цел да сключва договори за доставка на природен газ 

с лицензирани търговци и търговци на едро. Предвижда да доставя природен газ на средни и 

големи доставчици на природен газ на българския пазар, като не планира сключване на 

договори за доставка на природен газ с крайни снабдители. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат за периода от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средните 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 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни количества покупко-продажби на природен 

газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на 

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) лв. за 

2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г.; (…) лв. за 2025 г. и (…) лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. през 2026 г. Общите 

разходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.  

Нетекущи активи не са планирани за периода, а текущите активи се предвижда да се 

увеличат от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.  

Собственият капитал нараства от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г., вследствие на 

увеличение на текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. 

Текущите пасиви нарастват от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г. От представените 

прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 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 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

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

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

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

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

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може 

да бъде изчислен, тъй като дружеството не планира дълготрайни активи за периода. 

Коефициентът на обща ликвидност е (…) през 2022 г. и запазва стойността си през целия 

период, което 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 се увеличава от (…) за 2022 г. 

на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения да покрива със 

собствени средства задълженията си. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните 

му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

 

Раздел 1 „Общи положения“ 
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Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат 

отношенията между „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. и клиентите на дружеството, процедурите 

за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането, проверка и отговор на 

подадени заявки, жалби, сигнали и предложения от потребителите на енергийни услуги, както 

и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключването на 

договора. 

(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е „Роменерджи 

Трейдинг“ С.Р.Л., със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-

Плоещ № 19-21, Сграда Бизнес Център Баняса, офис 8.1, етаж 8, регистрирано в търговския 

национален регистър към националните съдилища с регистрационен номер: J40/4132/2021, 

Румъния, представлявано от Валентин-Леонард Неделеску, гражданин на Румъния, роден на 

18.06.1993 г, притежаващо лицензия с №..................... за дейността „търговия с природен газ“ 

на територията на Република България за срок от 10 години. 

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, 

сключил договор за покупка на природен газ („Клиент“) с „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

(наричано по-долу „Дружеството“). 

(4) Дружеството, в качеството му 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. 

(5) Отношенията между Дружеството и Клиентите се основават на принципите на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при предоставянето на услугите. 

(6) Дружеството спазва изискванията за конфиденциалност и предпазване на 

информацията на Клиента както от други клиенти, така и от трети страни. 

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

договори с Клиентите. 

 

Раздел II „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен газ“ 

Чл. 2. (1) Дружеството разработва и прилага система за работа с Клиентите, която 

отговаря на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания. 

(2) Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и бланки 

във връзка с работата с Клиентите. 

Чл. 3. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени договори 

с Клиентите. При сключването на всеки индивидуален договор, Дружеството задължително 

предоставя екземпляр от тези правила. 

(2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори могат да се 

правят само при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и Клиента. 

Чл. 4. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат задължително най-малко 

посоченото в чл. 38а от ЗЕ, както и следното: 

1. предмет на договора, права и задължения на страните по него; 

2. ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ; 

3. санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора; 

4. условия за едностранно прекратяване на договора от страна на Клиента без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

5. условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на 

доставките в случай на неизпълнение на задълженията по договорите за доставка. 

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови Клиенти съдържат и: 

1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за 

доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално дневно 

количество; 
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2. период от време и условия за доставка на количества природен газ със съответните 

качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и измерване на 

природния газ; 

3. финансови гаранции от страна на Клиента, гарантиращи изпълнението на 

задълженията му по договора за доставка; 

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. Покупко-продажба на природен газ; 

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен газ и 

достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа. 

(4) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на плащане, 

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

вероятното потребление. 

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с Клиентите. 

(2) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на жалбите на 

Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

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

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 6. (1) 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 

сключения договор между страните. 

(2) Дружеството гарантира за качеството на доставения природен газ. Дружеството 

доказва показателите и качеството на природния газ с удостоверение, издавано от 

обществения доставчик и/или компаниите, доставящи природен газ до българската граница. 

 

Раздел III „Взаимоотношения с Клиенти“ 

Чл. 7. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата 

си. 

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават 

всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация 

относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на 

жалби и запитвания. 

(3) Центърът за работа с клиенти е: ……………., работно време:…………..; електронен 

адрес: valentin.nedelescu@ret.energy, тел: …………… 

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с 

Дружеството е достъпна и се поддържа на интернет страницата на Дружеството, включително 

телефон и електронен адрес. 

(5) Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 8. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ или друг 

договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация: 

1. обща информация: фирма на потребителя; седалище и адрес; лице (лица) за контакти; 

телефон, факс, електронен адрес за контакт с Клиента; идентификационен код по ЕИК; данни 

относно банковата сметка; 

2. информация относно потреблението на природен газ: количества природен газ (в 

МВтч), консумирани от Клиента за последните 3 пълни календарни месеца; техническа 

информация относно обектите на Клиента; 

3. друга информация, поискана от Дружеството, която е необходима с оглед 

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени 

цени и тяхното съответствие с изискванията на Правилата за търговия с природен газ; 

mailto:valentin.nedelescu@ret.energy
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4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор 

на газопреносна/газоразпределителна мрежа. 

(2) Клиентите са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в данните 

по ал. 1 в седемдневен срок от нейното настъпване, както и да представят на Дружеството 

документ, удостоверяващ настъпването на съответната промяна. 

(3) След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, Клиентът 

своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на 

сделките, съгласно Правилата за търговия с природен газ. 

Чл. 9. Всеки Клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

3. информация за смяна на доставчика. 

Чл. 10. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, регламентиращи 

сключваните от него сделки на всеки, който поиска това, и ги публикува на интернет 

страницата си. 

(2) Дружеството своевременно уведомява Клиента за значими промени в регулаторната 

рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на Клиента във връзка с 

участието му на свободния пазар на природен газ. 

 

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

подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на спорове“. 

Чл. 11. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в писмен 

вид на посочените в чл. 7, ал. 3 канали за комуникация. 

(3) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 5, ал. 

3, с входящ номер и дата. 

(4) Клиентите имат право да подават сигнали, свързани с безопасността на доставката 

на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството. Дружеството е длъжно 

да регистрира подадените сигнали в регистъра по чл. 5, ал. 3. 

(5) Дружеството има право да остави без движение жалби, молби, сигнали и 

предложения, ако са подадени анонимно. Ако те са подадени от различно от представляващото 

лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен негов представител, 

Дружеството писмено указва това на подателя. 

Чл. 12. (1) Подаваните от Клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на подателя (за юридически лица - ЕИК или 

БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт във 

връзка с конкретния случай, визиран в жалбата, молбата, сигнала или предложението; 

3. да е посочено в какво се състои искането или предложението; 

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

подателят разполага с такива; 

5. жалбата, молбата, сигнала или предложението да са подписани от подателя или негов 

упълномощен представител. 

(2) Дружеството има право да изисква от Клиента допълнителна информация относно 

отделните случаи, да поиска становище от трети лица – специалисти в съответната област, 

както и да извършва проверки на място. За направените проверки се съставя Констативен 

протокол, подписан от представител на Дружеството и Клиента, а в случай на отказ на Клиента 

или негово отсъствие – от двама независими свидетели. Констативният протокол се съставя в 

два еднообразни екземпляра – по един за Дружеството и Клиента. Дружеството е длъжно да 
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предостави единия екземпляр на Клиента, а в случай, че той е съставен в негово отсъствие - да 

го изпрати по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

(3) В случай че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, сигнала или 

предложението е с поверителен характер, подателят следва изрично да посочи това 

обстоятелство. Дружеството е длъжно да запази конфиденциалността на тази информация, 

освен ако държавен орган не я поиска във връзка с дейността си. 

Чл. 13. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, молбите, сигналите и 

предложенията 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. 5, ал. 3. 

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

срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството 

уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 14. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 13, ал. 2. 

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

писмения отговор до подателя. 

Чл. 15. (1) Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от него 

адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция. 

(2) В случай че Клиентът не е посочил адрес за кореспонденция или същият е 

невалиден, отговорът на Дружеството се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до 

адреса/седалището или електронния адрес за кореспонденция на Клиента, посочени в договора 

с Дружеството. 

(3) Жалби, подадени по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са 

във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. 

Жалби, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като писмено му се съобщават 

основанията за това. 

(4) В случай че Клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той 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. 16. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в 

срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя 

информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от Клиента. 

 

Раздел V „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение......... /............г. 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 от 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. 

 

IV.Информация, съдържаща се в подаденото от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-12-00-1410 от 12.10.2022 г. „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е 

посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на 

лицензия, които счита, че съдържат търговска тайна, както и мотивите за това.  
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Според заявителя търговска тайна се съдържа във финансовия отчет на дружеството за 

2021 г. (финансова информация). Банкова информация се съдържа в Договор за учредяване на 

обезпечителен депозит, сключен между дружеството и (…). Търговска тайна представлява 

информацията относно съществуването и финансовите параметри на Договор за заем между 

(…) от (…), сключен от дружеството, информацията за прогнозни обеми търгуван природен 

газ и средни прогнозни цени на природния газ, както и информацията за прогнозни годишни 

финансови отчети. Дружеството посочва, че разкриването на посочената информация и 

документи би могло да навреди сериозно на дружеството и неговите бизнес цели, 

предоставяйки конкурентно предимство (чрез разкриване на вътрешна информация) пред 

останалите участници на пазара. 

Посочените от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят на 

Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не 

разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако 

нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до 

застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като 

при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

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

ал. 1, т. 5 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 на провеждане на открито заседание за 

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

Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие. 

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

търговска регистрация „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да 

бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и 

водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 


