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П Р О Т О К О Л 
 

№ 213 

 
София, 29.09.2021 година 

 

Днес, 29.09.2021 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. 

Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, М. Димитров - 

началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-45-61 от 29.07.2021 г. от 

„Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на проект на актуализиран списък с важни 

точки от газопреносната система на оператора на газопреносната система. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Виктория Джерманова,  

Любослава Джоргова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева 

 

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 28.07.2021 г. от 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-67 от 10.08.2021 г. от 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 
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дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

4. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 г. от 

„Колмар НЛ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Александра Димитрова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 
 

5. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 10.08.2021 г. от 

„Колмар България“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Александра Димитрова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

6. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 13.08.2021 г. от 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 
 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-45-61 от 29.07.2021 

г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на проект на актуализиран 

списък с важни точки от газопреносната система на оператора на газопреносната 

система, доклад с вх. № Е-Дк-871 от 23.08.2021 г., както и събраните данни от проведено 

на 01.09.2021 г. обществено обсъждане и постъпилите становища, установи следното: 
 

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

заявление с вх. № Е-15-45-61 от 29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за 

одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

оператора на газопреносната система (ОПС), за които да се прилагат насоките за 

прозрачност и публикуват данните, посочени в т. 3 от приложение № I на Регламент (ЕО) 

№ 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 

условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1775/2005 (Регламент (ЕО) № 715/2009). 

Със Заповед № З-Е-187 от 03.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група, която да извърши анализ на данните и документите, съдържащи се в 

подаденото заявление и приложенията към него, с оглед преценка за съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009. 
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След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното: 

С Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. КЕВР е одобрила списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които се публикуват данните, 

посочени в т. 3 от приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Списъкът с важни 

точки е актуализиран с Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. и Решение № ВТ-1 от 13.02.2020 

г. на КЕВР.  

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 са: установяване на 

недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, при 

отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед 

обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на 

недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечнен природен 

газ и до съоръженията за съхранение, при отчитане на специалните характеристики на 

националните и регионалните пазари, както и улесняване появата на добре функциониращ 

и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и 

предоставяне на механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при 

трансграничен обмен на газ. 

Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/ 

2009 са регламентираните в член 18 от същия изисквания за прозрачност по отношение на 

операторите на преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите 

за предоставяните услуги да оповестяват публично информация за техническия, 

договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, 

включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за 

ползване начин (член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Насоки във връзка 

с изпълнението на горните задължения са установени в глава 3 от приложение I към 

Регламент (ЕО) № 715/2009 със съдържание съгласно  Решение на Комисията от 10 

ноември 2010 г. за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 

на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за 

природен газ.  

Съгласно член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г., важните точки от 

преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват 

от регулаторния орган след консултация с ползвателите на мрежата. Според т. 3.2.1. от 

приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009, с оглед изпълнение на изискванията за 

прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да включват най-

малко следното: 

а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, 

експлоатирана от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни 

точки, които са свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези 

входни точки, които са свързани пряко към добивна инсталация на единичен 

производител, която се намира в Европейския съюз; 

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на 

преносни системи; 

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с 

терминал за втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо 

разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство 

на газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а); 

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с 

инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно 

определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО. 

Със заявление с вх. № Е-15-45-61 от 29.07.2021 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е 

отправило искане КЕВР да одобри приложения проект на списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД  във връзка с реализирането на 

технически мероприятия и технологични решения за двупосочно свързване между 

Национална газопреносна мрежа (НГПМ) и Газопреносна мрежа за транзитен пренос 
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(ГМТП), които позволяват обединението на двете балансови зони - национална и 

транзитна, което от своя страна налага необходимост от промени  по отношение на 

важните точки на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

Исканията на дружеството са, както следва: 
1. Премахване от списъка с важни точки на виртуалната точка на свързване на 

НГПМ на „Булгартрансгаз“ ЕАД с ГМТП на „Булгартрансгаз“ ЕАД - „Трансферна  точка 

национална-транзитна мрежи“, EIC 58Z-TRANSFERNT-E. Искането е във връзка с 

обединението на балансовите зони, при което отпада необходимостта от съществуване на 

точката за резервиране на капацитет между зоните, както и с т. 3.2.1., буква „б“ от 

приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009 спрямо точката; 

2. Създаване на нова точка „Агрегирани изходи България“, EIC 58Y-BG-AGGR-

EXT4. След обединението на балансовите зони, изискуемата информация съгласно 

Регламент (ЕО) №715/2009 за всички изходни точки от единната балансова зона, 

изключени от списъка с „важни точки“, трябва да бъде публикувана в сумарен вид на ниво 

зона в съответствие с изискванията на т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от приложение I към Регламент 

(ЕО) №715/2009. Считано от началната дата на обединение на балансовите зони НГПМ И 

ГМТП - 01.10.2021 г., изискуемата информация за всички изходни точки от единната 

балансова зона, изключени от списъка с „важни точки“, ще бъде публикувана в сумарен 

вид за точката „Агрегирани изходи България“, EIC 58Y-BG-AGGR-EXT4. След 1 

октомври 2021 г. публикуването на информация за точките „Агрегирани изходи „НГПМ“ 

и „Агрегирани изходи ГМТП“ ще бъде неприложимо и съответно преустановено. 

Публикуваната историческа информация за двете точки ще бъде публично достъпна, 

съгласно изискванията на т. 3.3.3 от приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009. 

           3. Премахване от списъка с важни точки на агрегираната изходна точка за 

представяне в сумарен вид на изискуемата информация от Регламент (ЕО) №715/2009 за 

всички изходни точки от балансова зона НГПМ, изключени от списъка с „важни точки“ - 

„Агрегирани изходи НГПМ“, EIC 21Y00000000031L. След обединение на балансовите 

зони НГПМ и ГМТП отпада приложимостта на т. 3.2.2 и т. 3.2.3 от приложение I към 

Регламент (ЕО) №715/2009 спрямо точката „Агрегирани изходи НГПМ“. Публикуваната 

историческа информация за точката „Агрегирани изходи НГПМ“ ще бъде публично 

достъпна, съгласно изискванията на т. 3.3.3 от приложение I към Регламент (ЕО) 

№715/2009. 

          4. Премахване от списъка с важни точки на агрегираната изходна точка за 

представяне в сумарен вид на изискуемата информация от Регламент (ЕО) №715/2009 за 

всички изходни точки от балансова зона ГМТП, изключени от списъка с „важни точки“  - 

„Агрегирани изходи ГМТП, EIC 21Y00000000032J. След обединение на балансовите зони 

НГПМ и ГМТП отпада  приложимостта на т. 3.2.2 и т. 3.2.3 от приложение I към 

Регламент (ЕО) №715/2009 спрямо точката „Агрегирани изходи ГМТП“. Публикуваната 

историческа информация за точката „Агрегирани изходи ГМТП“  ще бъде публично 

достъпна, съгласно изискванията на т. 3.3.3 от приложение I към Регламент (ЕО) 

№715/2009. 

          5. Премахване от списъка с важни точки на агрегираната входна точка за 

представяне в сумарен вид на изискуемата информация от Регламент (ЕО) №715/2009 за 

входни точки от добивни съоръжения към балансова зона НГПМ, изключени от списъка с 

„важни точки“ - „Агрегирани входове НГПМ“, EIC 21Y00000000040K, с оглед защита на 

чувствителна търговска информация. Съгласно изискванията на т. 3.2.2 и т. 3.2.3 от 

приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009 информация за  входните точки от добивни 

съоръжения се публикува в сумарен вид, чрез нарочна агрегирана точка. С Решение № 

ВТ-1 от 07.05.2015 г. КЕВР е одобрила като важна точка „Агрегирани входове НГПМ“ за 

представяне в сумарен вид на изискуемата информация Регламент (ЕО) №715/2009 за 

входните точки от добивни съоръжения, изключени от списъка с „важни точки“, а именно 

ГИС Галата и ГИС Долни Дъбник. Същевременно, Регламент (ЕО) № 715/2009 отчита  

необходимостта от запазване поверителност на чувствителна търговска информация. 

Според т. 25 от Преамбюла на Регламент (ЕО) № 715/2009, изискванията за поверителност 
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на чувствителната търговска информация обаче са особено важни, когато става дума за 

данни от стратегически търговски характер за съответното дружество, когато има само 

един ползвател на съоръжение за съхранение, или когато става дума за данни, които по 

отношение на изходящи точки в рамките на дадена система или подсистема, не са 

свързани с друга преносна или разпределителна система, а към един единствен краен 

промишлен клиент, и когато публикуването на такива данни би разкрило поверителна 

информация за производствения процес на този клиент. Фактът, че точката „Агрегирани 

входове НГПМ“ представя обединена информация само за две единични входни точки 

към ГПС на „Булгартрансгаз“ ЕАД от две независимо оперирани добивни съоръжения, 

води до взаимно познаване и следователно разкриване на чувствителна търговска 

информация. Същевременно, при продължително прекъсване на една от добивните 

съоръжения, публикуваната информация за агрегираната точка води  до разкриване  на 

чувствителна  търговска информация за работещата добивна инсталация на единичен 

производител. При продължително прекъсване на едно от съоръженията е приложимо 

изключението по т. 3.2.1., буква „а“ от приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009. 

 Дружеството предлага актуализирания списък с важни точки от газопреносната 

система на „Булгартрансгаз“ ЕАД да се прилага от 1 октомври 2021 г.  

 „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува информация за техническия, договорения и 

наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки съгласно изискванията 

на Регламент (ЕО) № 715/2009, видно от направена справка от интернет страницата на 

дружеството. 

 Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-871 от 

23.08.2021 г., който е разгледан и приет от КЕВР с решение по Протокол № 175 от 

26.08.2021 г., по т. 2. Докладът и проектът на актуализиран списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД са публикувани на интернет страницата 

на Комисията. Съгласно чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки 

от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се 

одобряват от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата. В 

изпълнение на посоченото изискване и съгласно чл. 14 от ЗЕ, на 01.09.2021 г. е проведено 

обществено обсъждане, в което са взели участие представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

които са заявили, че докладът е коректен и дружеството няма забележки към него. 

Обърнато е внимание на техническа грешка в последното изречение в т. 3, където вместо 

„ГМТП (газопреносна мрежа за транзитен пренос)“ следва да пише „НГПМ (национална 

газопреносна мрежа)“, което Комисията приема за обосновано. В 14-дневния срок по чл. 

14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от заинтересовани лица. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление са отразени 

в доклад от 23.08.2021 г., който е разгледан и приет от Комисията с решение по Протокол 

№ 175 от 26.08.2021 г., т. 2. Докладът и проектът на актуализиран списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД са публикувани на интернет страницата 

на Комисията. Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки от 

преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват 

от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата. В изпълнение на 

това изискване и съгласно чл. 14 от ЗЕ е проведено обществено обсъждане на 01.09.2021 г. 

В него са взели участие представители на заявителя, които са посочили, че докладът е 

коректен и нямат забележки към него. Обърнато е внимание на техническа грешка в 

последното изречение в т. 3, което е обосновано и съответно отстранено. В 14-дневния 

срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от заинтересовани лица. 

Направена е справка на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от която е 

видно, че дружеството публикува информация за техническия, договорения и наличния 

капацитет в числово изражение за всички важни точки, съгласно изискванията на 

Регламент (ЕО) № 715/2009 г.. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) 
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№ 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за 

достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията 

да реши: 

1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 

2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката „Агрегирани изходи 

България“ от 1 октомври 2021 г. 

И. Н. Иванов отбеляза, че важните точки са десет, така както са дефинирани. 

Всички те са физически важни точки, с изключение на осмата, която е Агрегирани изходи 

България. На нея в доклада е посветена т.4 Премахване от списъка с важни точки на 

агрегираната изходна точка за представяне в сумарен... В т.8 са всички точки, изходни за 

България, но не попадат сред останалите девет. Председателят попита това така ли е. 

А. Иванова отговори, че това е новата точка, която е във връзка с обединяването на 

двете мрежи – национална газопреносна и транзитна газопреносна. 

И. Н. Иванов каза, че това е мястото, където двете мрежи се обединяват физически. 

А. Иванова потвърди това. 

И. Н. Иванов уточни, че в описанието е казано, че се касае за изключени от списъка 

с важни точки - всички изходни точки от единната балансова зона, изключени от списъка 

с „важни точки“. 

А. Иванова отговори, че това е нова точка. 

Р. Тахир обясни, че т.2 е създаване на нова точка Агрегирани изходи България, а 

другите точки, които са предложени в исканията 1, 3 и 4, те са премахнати. Всъщност това 

е вече актуализираният списък, след премахване на онези точки. 

И. Н. Иванов попита с т.8 от този списък кое се има предвид. Написано е  

Агрегирани изходи България и физически не се разбира къде са те. Председателят поиска 

да се прочете т.8 от таблицата. 

А. Иванова обясни, че в исканията на дружеството е посочено, че се иска 

създаването на нова точа, именно тази агрегирани изходи България. Това е т.2 от 

исканията на дружеството, което отговаря на т.8 от новия списък. Този списък е 

актуализиран. Преди са били повече точки. Тези, за които е поискано премахването, са 

махнати от този списък и вече е актуален. Не съдържа точките, за които е искано 

премахване във връзка с обединяването. 

И. Н. Иванов поиска да се обясни кое е включено в т.8. 

А. Иванова отговори, че е включена т.2 от искането на дружеството: Създаване на 

нова точка Агрегирани изходи България след обединението на балансовите зони. Това е 

причината за създаването на тази нова точка. Премахнати са точки, които са били налични 

при съществуването на две отделни газопреносни мрежи, необходимостта от които отпада 

след обединяването на националната и транзитната газопреносни мрежи. 

И. Н. Иванов каза, че всъщност там се обединяват агрегираните изходи от 

преносната и агрегираните изходи от транзитната. 

А. Иванова потвърди това. 

И. Н. Иванов каза, че отделни ще бъдат неприложими и са обединени. 

А. Иванова каза, че това е резултат от предприетите технически действия за 

обединяване на двете мрежи. В тази връзка преди това са изменени и Правилата за 

балансиране на пазара на природен газ. Това е посочено и в диспозитива, че данните за 

тази точка трябва да се публикуват от 01 октомври. Искането на дружеството е да се 

прилага актуализираният списък от 01 октомври, след като отпадат... 

И. Н. Иванов каза, че ще могат да го прилагат, защото, ако се гласува решението на 

Комисията сега, ще влезе в сила. 

А. Йорданов обясни за протокола, че въпросната осма точка от списъка не е 

физическа точка. Тя е виртуална точка, която обединява досегашните физически изходи 

на мрежите. 

И. Н. Иванов каза, че всички други девет точки са физически фиксирани на 
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територията на страната и граничните зони. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 

на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) 

№ 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за 

достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката 

 
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
РЕШИ: 

 

1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 

2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката „Агрегирани изходи 

България“, EIC 58Y-BG-AGGR-EXT4 от 1 октомври 2021 г. 
 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев,  Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията,  след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-936 от 13.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 

23.09.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-61 от 28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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-186 от 29.07.2021 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-61 от 

05.08.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: заявление за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“, подписано от лице, с представителна власт съгласно 

приложеното пълномощно; декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от лице, с 

представителна власт съгласно приложеното пълномощно; данни за извършени сделки с 

природен газ и сключени договори с клиенти за доставка на природен газ на българския 

пазар; доказателства за предоставените от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 

обезпечения по договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД; прогнозни счетоводни баланси, 
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отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана 

по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; копия от дипломи за завършено образование и 

квалификация на ръководния персонал. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 06.08.2021 г. и 

16.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-936 от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 1. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма възражения по него. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-61 от 

28.07.2021 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 съответнияt 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. № 

20210713123218 от 13.07.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 820162213, 

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

управление: област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, п.к. 5760, ул. „Шипка“ № 

1. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД има следния предмет на дейност: производство 

и продажба на изделия за строителната промишленост, и по-специално, производство на 

цимент, клинкер, вар, варовик, глина, бетон и агрегати; извличане на ресурси за 

производство на цимент, вар и агрегати; предоставяне на услуги, свързани с посочените 

дейности; участие в дружества с предмет на дейност някоя от горепосочените; 

производство, транспорт, продажба и дистрибуция на бетонов и варов разтвор и бетонови 

производи; изграждане и експлоатация на предприятия за производство на бетон и 

бетонови производи; придобиване, оценяване и търговия с пясък и чакъл като минерални 

инертни материали; ръководство, контрол и съдействие под формата на капиталово 

участие, финансово участие или по друг подходящ начин в проекти, които са свързани 

директно или индиректно с гореизброените дейности; изследователски и други дейности, 

свързани с производството и пласмента на бетон и бетонови производи; въвеждане на 

нови технологии и материали в областта на бетона и строителните материали; оказване на 

технически консултации и съдействие при мениджмънта в сферата на горепосочените 

дейности; извършване на всяка дейност във връзка с горепосочените. 

Капиталът на дружеството е в размер на 32 173 027 (тридесет и два милиона сто 

седемдесет и три хиляди и двадесет и седем) лева, разпределен на 32 173 027 (тридесет и 

два милиона сто седемдесет и три хиляди и двадесет и седем) обикновени поименни 

акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Дружеството „Иапетос Лимитед“, Кипър 

притежава 99.99% от капитала на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД. „Иапетос Лимитед“ 

се притежава изцяло от „Титан Цимент Къмпани“ СА, Гърция, чиито акции се търгуват на 
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фондовата борса на Атина. Акционери в дружеството са и 46 физически лица, които имат 

общо 0,01% дялово участие. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 

Александър Наков Чакмаков – председател на Съвета на директорите, Христос 

Панагопулос, Лукас Петкидис, Адамантиос Францис – изпълнителен директор, Йоаннис 

Паниарас и Григориос Дикаиос. 

Видно от горното, „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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, членовете на Съвета на директорите 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. Представени са 

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, както и 

декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и 

данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. В допълнение е представено 

Удостоверение от 10.03.2021 г. от Министерство на енергетиката, търговията и 

промишлеността на Р Гърция, отдел „Несъстоятелност“, за липса на текущо производство 

по несъстоятелност или ликвидация по отношение на „Иапетос Лимитед“. 

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. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е поискало да 

му бъде издадена лицензия за срок от 10 (десет) години, който срок е обоснован със 

следните аргументи: 

Дружеството посочва, че има изграден екип и ресурси за извършване на дейността 

„търговия с природен газ“ и е активен и разпознаваем участник на българския 

електроенергиен и газов пазар. Дружеството счита, че на база постигнатото и тенденциите 

в развитието на енергетиката в България, е заложило ясни цели за развитие на дейността 

„търговия с природен газ“, като поисканият срок на лицензията е достатъчен за 

постигането им, както и за реализирането му като търговец на природен газ. 

С оглед гореизложеното, предложеният от заявителя 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. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от (…) офис на адрес: област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, 

ул. „Шипка“ № 1. (…). Дружеството посочва, че офисът е оборудван с офис мебели и 

техника, като (…). В отделно помещение в структурата на предприятието е монтиран 

сървър със съпровождащото го оборудване с резервирано електрозахранване.  

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД посочва, че дейността на дружеството ще се 

осъществява чрез използване на информационни и комуникационни средства със 

следните характеристики: (…), като в тази връзка дружеството е представило фактури за 

закупуването им. 
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„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило информация относно 

софтуерните и програмни продукти, които се използват за търговия с природен газ, както 

следва: (…). 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД заявява, че сървърите на дружеството са 

защитени (…). Връзката между отделните офиси и подразделения на компанията се 

осъществява (…). В тази връзка е представено копие на (…). 

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

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

копие на писмо с изх. № ГХБ 410 от 08.06.2021 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 „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. както и че от м. февруари 2020 г. 

дружеството има успешен достъп до системата за борсова търговия, като до момента няма 

сключени сделки чрез системата за борсова търговия Trayport Joule. 

Заявителят е представил и писмо с изх. № 75 от 02.06.2021 г. на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е осигурило всички технически изисквания, необходими за 

осъществяване на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на 

организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД 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“ 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило схема на управленската и 

организационна структура, както и щатно разписание на служителите с регистрирани в 

НАП трудови договори. Представени са данни за процентното участие на акционерите в 

дружеството – извадка от книга на акционерите, списък на акционерите и актуален 

учредителен акт. Заявителят е представил автобиографии, копия на дипломи за завършено 

висше образование и копия на сертификати, удостоверяващи опита и квалификацията на 

персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познаването на пазара 

на природен газ. 

Видно от представената информация, всички членове на Съвета на директорите на 

дружеството са с дългогодишен професионален опит, като изпълнителният директор има 

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

бизнеса на дружествата от групата „Титан“, част от която е „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД. Организационната структура на дружеството включва следните дирекции: 

„Финансово-административна“; „Информационни технологии“; „Човешки ресурси“; 

„Безопасност и здраве при работа“; „Опазване на околната среда“; „Бетонови операции“; 

„Завод Златна Панега Цимент“ и „Търговска дирекция“. В цялостната управленска и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ в 

„Търговска дирекция“, отдел „Търговия с електрическа енергия и природен газ“ е 

обособено звено „Търговия с природен газ“. Заявителят посочва, че (…) и справки за 

приети уведомления по чл. 62, ал 5 от Кодекса на труда от Национална агенция за 

приходите. От представените документи за персонала е видно, че притежава 

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

природен газ. 

Дружеството посочва, че е регистрирано организирания борсов пазар на природен 

газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като е декларирало, че има сключено Споразумение за 
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участие на борсов пазар № Ц-029 от 19.02.2020 г., но към момента не е сключвало сделки 

като търговец на природен газ, а единствено е действало в качеството си на потребител. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД има натрупан лицензионен опит на енергийния пазар 

в България като търговец на електрическа енергия, като притежава лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ № Л-453-15 от 15.12.2015 г., който ще използва, както и наличните 

ресурси за развитието и на дейността си като търговец на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД 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 „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 

е видно, че дружеството отчита печалба от 2729 хил. лв. за 2018 г., печалба от 7525 хил. 

лв. за 2019 г. и печалба в размер на 3555 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи се увеличават 

от 92 946 хил. лв. през 2018 г. на 93 089 хил. лв. за 2020 г. Общите разходи намаляват от 

89 917 хил. лв. за 2018 г. на 89 329 хил. лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи 

включва разходи за: себестойност на продажбите, продажби и дистрибуция; 

административни разходи, нетни загуби от обезценка на финансови активи; финансови и 

други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството намаляват от 164 195 хил. лв. за 2018 г. 

на 153 351 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 135 214 хил. лв. за 2018 г. 

на 121 546 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи се увеличават от 28 981 хил. лв. за 2018 г. 

на 31 805 хил. лв. за 2020 г. 

Основният капитал на дружеството е в размер на 55 941 хил. лв. за 2018 г. и остава 

непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 133 

687 хил. лв. за 2018 г. на 134 338 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 7095 

хил. лв. за 2018 г. на 5192 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 23 413 хил. лв. 

за 2018 г. на 13 821 хил. лв. за 2020 г. 

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

оперативна дейност са: от продажби, амортизации, обезценки на вземания и др., 

материални запаси, търговски и други вземания и и други. Плащанията са за персонала, 

данъци, финансови активи, търговски и други задължения, платени аванси и др. При 

инвестиционната дейност постъпленията са за погасени заеми от свързани лица, 

постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения, погасени заеми от свързани 

лица, получени дивиденти, а плащанията са за покупка на имоти, машини и съоръжения и 

предоставени заеми на свързани лица. По отношение на финансовата дейност има 

постъпления от получени заеми, а плащания по получени заеми, лихви и изплатени 

дивиденти през 2020 г. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с 

положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от 0,99 за 2018 г., на 1,09 за 2019 г. и 1,11 за 2020 г. Това означава, 

че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,24 за 2018 г. на 

2,34 за 2019 г. и 2,30 за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни 

оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност е 4,38 за 2018 г., 7,93 за 2019 г. и 7,07 за 2020 г. Това е 

индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и 

краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на 

горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-
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икономическото състояние на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД може да се определи 

като много добро към края на 2020 г. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната 

дейност, „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило следните договори за банкови 

заеми:  

(…)  

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило декларация за сключени 

договори за търговия с природен газ, както следва: (…)  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за периода 2021 – 2025 г. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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. 

Заявителят предвижда да продава природен газ на индустриални консуматори, на 

едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми природен газ за търговия и 

средните прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1: 

 
Таблица № 1 

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

Общо покупки/продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh  (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че прогнозните цени, по които ще купува и продава 

природен газ, са базирани на очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския 

сегмент, двустранни договори между търговци, количествата по програмата за 

освобождаване на количества на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД. 

В бизнес плана „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило SWОT анализ, в 

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

вероятните опасности за дейността си. 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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 (…) по години в размер на: 

(…) лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 

г.  

Приходите от продажби нарастват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: себестойност на продажбите, външни 

услуги, възнаграждения и осигуровки за персонала, финансови и други разходи.  

Общо активите на дружеството се намаляват от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 

2025 г. Нетекущите активи на дружеството намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 

2025 г., а текущите активи на дружеството от (…) лв. за 2021 г. намаляват на (…) лв. за 

2025 г.  

Собственият капитал намалява от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

Нетекущите пасиви намаляват от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Текущите пасиви 

намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 
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От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат основно от контрагенти. Плащанията за дейността са 

към търговски контрагенти, възнаграждения на персонала, данъци, предоставени заеми, 

лихви и такси. 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 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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 означава, 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 намалява на (…) през 2025 г. Показателят е 

индикатор за това, че дружеството няма да има затруднения за покриване на задълженията 

си със собствени средства през периода.  

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

II. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило 

проект на Правила за работа с потребители (Правила). С оглед гарантиране на защитата на 

интересите на потребителите на енергийни услуги, в предложения от заявителя проект на 

правила са направени изменения и допълнения, както следва: 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 
 

Раздел първи „Общи Положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД като търговец на природен газ (,,Дружеството“) и 

купувачите по договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени 

цени (,,Клиенти“), като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални 

към момента на изпълнение на договора; 

3. предоставяне на услуги от Дружеството; 

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 
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5. 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, доставчик на природен газ по договорите за продажба е: 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, ЕИК: 820162213, със седалище и адрес на 

управление: област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, п.к. 5760, ул. „Шипка“ № 

1, притежаващо Лицензия № / за дейността „търговия с природен газ“, издадена 

от Комисия за енергийно и водно регулиране за територията на Република България за…. 

години. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарти на обслужване; 

5. конфиденциалност. 
 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 

договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република 

България и по-конкретно 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) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на 

природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори по стандартизирани условия, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

  (3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, за покупко-продажба на природен 

газ, съдържат най-малко следното: 

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

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др.; 

4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора; 

5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора; 

6. финансови гаранции за изпълнение. 

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на 

Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията 

му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват 

своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но 

не по-късно от 14 дни от настъпването й. 

Чл. 6. (1) 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт със 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 
 

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“ 

Чл. 7. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават 

писмени предложения, сигнали и жалби до Дружеството по въпроси, свързани с дейността 
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на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях. 

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или 

за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с дружеството. 

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси. 

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща. 

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

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в 

регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. (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, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението; 

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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

  (2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения. 

  (3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали. 

Чл. 10. (1) Становище по жалби, предложения или сигнали се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини или жалбата не бъде уважена, на подателя се 

посочват мотивите за това. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един 

месец от постъпването им. 

(2) 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. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1. 

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

уведомява писмено за това. 

Чл. 12. Сигнали и жалби, подадени повторно 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. Сигналите и жалбите, които не се разглеждат, се връщат на 

подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

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. 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 четвърти „Други разпоредби“ 
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Чл. 15. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на 

физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското 

и национално законодателство. 
 

„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, разпоредбите на тези Правила, 

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

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото от „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД заявление са отразени в доклад от 13.09.2021 г., приет с решение по 

Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 1. В изпълнение на изискванията на ЗЕ на 23.09.2021 г. 

е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на дружеството. Той е 

заявил, че е съгласен с доклада и няма забележки по него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна част 

от това решение; 

2. Одобрява на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

И. Н. Иванов каза, че проектът на решение е финалът на процедурата по издаване 

на лицензия за дейността „търговия с природен газ”. Председателят установи, че няма 

изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, с ЕИК: 820162213, лицензия № Л-

562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 
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на Комисията Георги Добрев,  Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-937 от 13.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-67 от 10.08.2021 г. от „Сиесайеф Енерджи“ 

ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 23.09.2021 г. 

открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-67 от 10.08.2021 г. от „Сиесайеф Енерджи“ 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-199 от 12.08.2021 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-67 от 

18.08.2021 г. от „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и 

разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно 

чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; доказателства за паричен ресурс (наличие на покритие по банкови 

сметки) съгласно чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ; доказателства, че лицето отговаря на 

условията, определени в правилата по чл. 173, ал. 1 от Закона за енергетиката, за 

финансово гарантиране на сключваните от него сделки с природен газ – данни и 

доказателства за налични депозити по действащи договори с преносния оператор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-67 от 26.08.2021 г. заявителят е 

представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-937 от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 2. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки и възражения по него. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-67 от 10.08.2021 

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 
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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 съответният 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. № 

20210512120518 от 12.05.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

206179619, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Община Столична, Район Средец, ул. 

„Славянска“ № 2. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или 

други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско 

представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; 

хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски и други услуги, сделки с 

интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба, лизингови сделки, селскостопански и земеделски дейности, проектиране и 

изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения, разпределение, пренос и 

осъществяване на всякакви сделки с газ (след получаване на съответните лицензи и 

разрешения за това), както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закон. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, от който 

25 000 (двадесет и пет хиляди) лв. внесен, разпределен в 5000 (пет хиляди) обикновени 

поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева. Едноличен 

собственик на капитала на дружеството е „Сиесайеф“ АД. „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД се 

управлява от Съвет на директорите в състав: Алипи Петров Алипиев, Диян Христов 

Станчев и Мария Перезиева Божкова. Дружеството се представлява от изпълнителният 

директор Алипи Петров Алипиев. 

Видно от горното, „Сиесайеф Енерджи“ 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, членовете на Съвета на директорите не са 

лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са 

декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност и не е в ликвидация, че не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“ и не му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност, 

както и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените 

документи и данни. 

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 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е поискало да му бъде 

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

Дружеството посочва, че предложеният срок е необходим с оглед реализиране на 

краткосрочните му и дългосрочни планове за бизнес развитие в България и 

позиционирането на газовия пазар като нов участник. Дружеството има изготвен бизнес 

план, който предвижда растеж на дейността му като търговец в следващите години, което 

е прогнозирано на база ресурсите на дружеството и тенденциите на пазара. 

С оглед гореизложеното, предложеният от заявителя срок на лицензията е 

обоснован. 
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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. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ в офис на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 2. В тази връзка заявителят е 

представил копие на договор за наем, сключен на 11.05.2021 г. между „Сиесайеф“ АД и 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД. Съгласно цитирания договор офисът е оборудван с (…), друго 

офис оборудване, необходимо за осъществяване на дейността. В тази връзка дружеството 

е представило и копия на фактури. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е представило информация относно техническите 

характеристики на информационната система и софтуера, които ще се използват за 

търговия с природен газ, както следва: (…). В тази връзка заявителят е представил 

фактури за закупен лиценз. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД заявява, че има осигурена свързаност с интернет със 

скорост (…). 

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 411 от 08.06.2021 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 „Сиесайеф Енерджи“ АД и 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се допълва, че в случай че „Сиесайеф Енерджи“ АД 

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 и писмо с изх. № 82 от 11.06.2021 г. на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „Сиесайеф 

Енерджи“ АД е осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване 

на комуникация и обмен на информация с електронната платформа на организирания 

борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Сиесайеф Енерджи“ АД 

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“ 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е представило схема на управленската и организационна 

структура, както и данни за процентното участие на акционерите в дружеството – извадка 

от книга на акционерите към 12.07.2021 г. Заявителят е представил автобиографии, копия 

на дипломи за завършено висше образование и копие на удостоверение, доказващи опита 

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

познаването на пазара на природен газ. 

Видно от представената информация изпълнителният директор има богат опит в 

управлението на ресурси и проекти, тъй като е заемал управленчески позиции в различни 

търговски дружества, включително с фокус в енергийната област, изграждането и 

поддръжката на енергийни обекти, инвестиции и други. Организационната структура на 
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дружеството включва: отдел „Търговия“, отдел „Финанси“ и отдел „Административни 

дейности“, пряко подчинени на изпълнителния директор. „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 

посочва, че в дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са 

двама служители – „мениджър екип“ и експерт „търговия с природен газ“, съгласно 

представени два броя копия на трудови договори и 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. От приложеното 

копие на договор от 01.11.2020 г. за счетоводно обслужване между „Сиесайеф Енерджи“ 

ЕАД и „Сиесайеф“ АД е видно, че последното извършва счетоводното обслужване на 

заявителя. 

Като новоучредено дружество „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е предоставило 

информация за опита на едноличния собственик на капитала, а именно „Сиесайеф“ АД. В 

тази връзка е представено копие на писмо-референция от 10.06.2021 г. за опит в 

търговията с природен газ на „Сиесайеф“ АД, издадено от „Колмар Груп“ АД, 

Швейцария. В писмото се посочва, че „Сиесайеф“ АД има сключено споразумение за 

дългосрочно стратегическо партньорство в областта на доставките на природен газ, което 

се изпълнява стриктно и съгласно договорените условия. „Колмар Груп“ АД допълва, че 

дружеството винаги е изпълнявало надлежно, коректно и в срок всички задължения по 

сключените договори, свързани с доставка на природен газ, като е показвало в дейността 

си наличие на достатъчен организационен и финансов ресурс за обезпечаване 

изпълнението на дейността „търговия с природен газ“. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Сиесайеф Енерджи“ 

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“ 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД посочва, че като новоучредено дружество ще 

осъществява дейността „търговия с природен газ“, както със самостоятелен паричен 

ресурс, така и със средства по договор за заем с едноличния собственик на капитала 

„Сиесайеф“ АД, по силата на който заявителят може да ползва средства до (…) лева. В 

тази връзка е представено копие от Договор (…), сключен между (…) и (…). (…) лева. 

Дружеството е представило счетоводен баланс и отчет за паричните потоци за 2020 

г. Нетекущите активи са в размер на 50 хил. лв., а текущите активи са в размер на 12 хил. 

лв. За 2020 г. записаният капитал е в размер на 50 хил. лв. и собственият капитал е в 

размер на 50 хил. лв. Краткосрочните задължения са в размер на 37 хил. лв. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е представило сключени действащи договори с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: Договор № 4792 от 20.11.2020 г. за достъп и пренос на природен 

газ по газопреносните мрежи, Договор № 4793 от 20.11.2020 г. за покупка и продажба на 

природен газ за балансиране, съгласно клаузите на които дружеството има задължение да 

поддържа обезпечения, както и Договор № 4794 от 20.11.2020 г. за ползване на виртуална 

търговска точка. Дружеството заявява, че към момента не е извършвало дейност като 

търговец на природен газ и не е имало фактическо изпълнение по договорите с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, поради което не е било задължено и респективно няма 

предоставени депозити по договорите с преносния оператор. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Сиесайеф Енерджи“ 

ЕАД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025г. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2025 г. 

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. 

Средна продажна цена, лв/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средна покупна цена, лв/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни търгувани количества, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Сиесайеф Енерджи“ 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: (…) 

г. Общите приходи нарастват от (…) г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 

(…) г. Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) г. Нетекущите активи се 

увеличават от (…) г. Текущите активи се увеличават от (…) г. 

От отчета за паричните потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните 

постъпления от дейността са от приходи от клиенти и от предоставени заеми, а 

плащанията са към търговски контрагенти, за възнаграждения на персонала, лихви и 

такси, данъци и изплатени дивиденти. Паричните наличности в края на всяка година от 

периода 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 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

намалява от (…) г. Това показва, че дружеството няма да има затруднения при покриване 

със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от (…) г. се увеличава (…) текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства, е със стойност (…) г. Това е показател, че дружеството 

(…) за покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Сиесайеф Енерджи“ 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 са направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Сиесайеф 

Енерджи“ ЕАД 
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Раздел първи „Общи Положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„Сиесайеф Енерджи “ ЕАД като търговец на природен газ (,,Дружеството“) и купувачите 

по договори за покупко-продажба на природен газ по свободно договорени цени 

(,,Клиенти“), като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални 

към момента на изпълнение на договора; 

3. предоставяне на услуги от Дружеството; 

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

5. 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, доставчик на природен газ по договорите за продажба е: 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, ЕИК: 206179619, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, п.к. 1000, р-н Сердика, ул. „Славянска“ № 2, притежаващо Лицензия №  /

 за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за енергийно и водно 

регулиране за територията на Република България за…. години. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарти на обслужване; 

5. конфиденциалност. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 

договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република 

България и по-конкретно 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) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на 

природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори по стандартизирани условия, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, за покупко-продажба на природен 

газ, съдържат най-малко следното: 

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

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др.; 

4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора; 

5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора; 

6. финансови гаранции за изпълнение. 

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на 

Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията 

му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват 

своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но 

не по-късно от 14 дни от настъпването й. 
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Чл. 6. (1) 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт със 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

 

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“ 

Чл. 7. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават 

писмени предложения, сигнали и жалби до Дружеството по въпроси, свързани с дейността 

на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях. 

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или 

за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с дружеството. 

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси. 

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща. 

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

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в 

регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. (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, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението; 

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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения. 

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали. 

Чл. 10. (1) Становище по жалби, предложения или сигнали се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини или жалбата не бъде уважена, на подателя се 

посочват мотивите за това. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един 

месец от постъпването им. 

(2) 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. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1. 

(4) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги 
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уведомява писмено за това. 

Чл. 12. Сигнали и жалби, подадени повторно 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. Сигналите и жалбите, които не се разглеждат, се връщат на 

подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

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. 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 четвърти „Други разпоредби“ 

Чл. 15. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на 

физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското 

и национално законодателство. 

 

„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, разпоредбите на тези Правила, 

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

Изказвания по т.3.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото от „Сиесайеф 

Енерджи“ ЕАД заявление са отразени в доклад от 13.09.2021 г., приет с решение по 

Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 2. В изпълнение на изискванията на ЗЕ е проведено 

открито заседание на 23.09.2021 г., на което е присъствал представител на дружеството. 

Той е заявил, че е съгласен с доклада и няма забележки по него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, с ЕИК: 206179619, лицензия № Л-563-15 от 

29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев,  Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията,  след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-939 от 13.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 г. от „Колмар НЛ“ ЕООД 

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

газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 23.09.2021 г. открито 

заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 г. от „Колмар НЛ“ ЕООД 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-197 от 12.08.2021 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-68 от 

18.08.2021 г. от „Колмар НЛ” ЕООД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите 

и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 

от НЛДЕ; данни за източниците за финансиране на дейността по търговия с природен газ 

в Р България и доказателства за наличието на тези източници.  С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-

68 от 24.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-939 от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 3. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма възражения по него. 
 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Колмар НЛ“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 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 
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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 (Извлечение от 

Търговския регистър, Търговска камара на Нидерландия) CCI № 73274240 от 08.06.2021 

г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с номер RSIN 859433225, 

вписано в Търговския регистър към Търговска камара на Нидерландия, учредено съгласно 

законодателството на Кралство Нидерландия, със седалище и адрес на управление: гр. 

Амстердам, ул. „Клод Дебюси“ 10, 1082 MD.  

Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на едро с химични 

суровини и химикали с индустриално приложение. 

Капиталът на дружеството е в размер на 3 100 000 000 (три милиарда и сто 

милиона) евро, разделен на акции, с номинална стойност от 100 евро всяка. Капиталът е 

изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Колмар НЛ“ ЕООД – „Колмар 

Груп“ АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на 

конфедерация Швейцария. Управители на дружеството (членове на Съвета на 

директорите) са: Чавдар Цонев (Управител А – упълномощен да действа съвместно с 

останалите членове/с друг член на Съвета на директорите), Ирене Луси Джуб (Управител 

А – упълномощен да действа съвместно с останалите членове/с друг член на Съвета на 

директорите), Вили Кьонинг-Тойне (Управител Б – упълномощен да действа съвместно с 

останалите членове/с друг член на Съвета на директорите), Питър Гранейд (Управител Б – 

упълномощен да действа съвместно с останалите членове/с друг член на Съвета на 

директорите). Съгласно предвиденото в Учредителния акт на „Колмар НЛ“ ЕООД, 

Съветът на директорите представлява дружеството, доколкото законът не предвижда 

друго. Правото на представляване на дружеството е предоставено и на: двама директори 

(управители) А, действащи заедно; един директор (управител) А и един директор 

(управител) Б, действащи заедно. 

Видно от горното, „Колмар НЛ“ ЕООД e търговец, регистриран по 

законодателството на Кралство Нидерландия, 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 от управителите 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. Представена е 

декларация, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност и не е в ликвидация. На дружеството не е отнемана лицензия за 

дейността „търговия с природен газ“ и съответно не е определян срок по чл. 59, ал. 4 от 

ЗЕ. На „Колмар НЛ“ ЕООД не е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. 

Представена е също и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ. „Колмар НЛ“ ЕООД 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 краткосрочните му и дългосрочни планове за бизнес развитие в България 

и позиционирането му на газовия пазар. „Колмар НЛ“ ЕООД посочва още, че е изготвило 

бизнес план, който предвижда стабилен растеж на дейността и респективно оборотите му, 

което ще подпомогне ликвидността на пазара. Принадлежността на дружеството към 

голяма международна група с утвърдени позиции на множество пазари е допълнителна 

гаранция за успешното му реализиране като търговец на природен газ в следващите десет 

години. 

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. 

„Колмар НЛ“ ЕООД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ 

от офис, находящ се в Кралство Нидерландия, гр. Амстердам, ул. „Клод Дебюси“ № 10 

п.к. 1082 МД, сграда Виньоли. Офисът е оборудван с работни места и място за 

провеждане на срещи с клиенти и контрагенти и има необходимата техническа и 

материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с природен газ. В тази 

връзка заявителя е представил копие от (…), по силата на който, наемодателят осигурява 

всички консумативи, включително интернет свързаност в помещенията. „Колмар НЛ“ 

ЕООД може да използва и офиса на Колмар Груп АГ, в гр. Цуг, Швейцария, доколкото 

търговията може да се осъществява и дистанционно от различни места. 

Съгласно договор от 23.07.2021 г. за предоставяне на услуги и ресурси, (…) 

материални, технически и човешки ресурси за осъществяване на дейността по търговия с 

природен газ. (…) материални ресурси - компютърни конфигурации и оборудване, със 

следните технически характеристики : (…), като са приложени копия на фактури. 

Дейността на дружеството по търговия с природен газ ще се осъществява чрез 

използване на следните информационни и комуникационни средства: (…). В тази връзка 

от „Колмар НЛ“ ЕООД са представени копия на фактури.  

Заявителят е осигурил интернет свързаност в офиса си в гр. Амстердам (…). 

Интернет свързаност е осигурена и в офиса в гр. Цуг, Швейцария, който „Колмар НЛ“ 

ЕООД има правото да ползва при извършване на своята дейност. (…).  

„Колмар НЛ“ ЕООД 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 – писмо на ГХБ с изх. № 473 от 26.07.2021 г., 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 „Колмар НЛ“ ЕООД и „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. В писмото се посочва също, че от м. януари 2020 г. „Колмар НЛ“ ЕООД 

има успешен достъп до системата за борсова търговия.  

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 за покупко-продажба на природен газ за балансиране, 
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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-

1847-(1) от 29.07.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че на основание цитираните 

по-горе договори, „Колмар НЛ“ ЕООД 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.  

От „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП АД) в писмо с изх. № 

99 от 26.07.2021 г. са посочили, че „Колмар НЛ“ ЕООД е осигурило всички технически 

изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на информация с 

електронната платформа на организиран борсов пазар на природен газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар НЛ“ ЕООД 

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“ 

„Колмар НЛ“ ЕООД е представило следното: схема на управленската и 

организационна структура; документ (декларация), удостоверяващ трудово-правната 

обвързаност на лицата от персонала със заявителя; данни за образованието и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране, в т.ч. дипломи за завършено образование и квалификация. Представени са 

копия на дипломи за завършено образование и автобиографии, удостоверяващи 

образованието, опита и квалификацията на управителите на дружеството. Видно от 

представената информация управителите имат дългогодишен професионален опит в 

областта на търговията с природен газ, както и на ръководни и управленски позиции в 

многонационална среда. 

Организационната структура на „Колмар НЛ“ ЕООД: Ръководство и управление; 

отдел „Търговия“; отдел „Финанси“; отдел „Оперативни дейности“ и отдел „Управление 

на риска“. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ 

(…). 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. 

„Колмар НЛ“ ЕООД е посочило, че е един от най-активните дългогодишни 

участници на българския газов пазар и има много клиенти от свободния пазар на 

природен газ. Търгува активно на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и на 

платформите за разпределяне на капацитет за трансгранична търговия. „Колмар НЛ“ 

ЕООД е приложило информация за извършени сделки с природен газ на платформата на 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, според която в периода 19.08.2020 г. – 10.08.2021 г. 

дружеството е закупило (…) MWh и продало (…) MWh природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар НЛ“ ЕООД 

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 „Колмар НЛ“ ЕООД е видно, че дружеството 

отчита печалби в размер на 46 щатски долари за 2018 г., 13 199 щатски долари за 2019 г. и 

6766 щатски долари за 2020 г. Общите приходи на дружеството нарастват от 46 щатски 
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долари за 2018 г. на 105 802 хил. щатски долари за 2020 г. Общите разходи на 

дружеството нарастват от 96 544 хил. щатски долари за 2019 г. на 105 793 хил. щатски 

долари за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 23 хил. щатски долари за 

2018 г. на 14 829 хил. щатски долари за 2020 г. Дружеството има нетекущи активи в 

размер на 79 хил. щатски долари за 2020 г. Текущите активи нарастват от 23 хил. щатски 

долари за 2018 г. на 14 751 хил. щатски долари за 2020 г. 

Акционерният капитал е в размер на 23 хил. щатски долари за 2018 г. и се 

увеличава на 3439 хил. щатски долари за 2020 г. Собственият капитал на дружеството се 

увеличава от 23 хил. щатски долари за 2018 г. на 3459 хил. щатски долари за 2020 г. 

Дружеството има нетекущи пасиви в размер на 53 хил. щатски долари за 2020 г. Текущите 

пасиви намаляват от 57 603 хил. щатски долари за 2019 г. на 11 318 хил. щатски долари за 

2020 г. От паричните потоци за периода 2019 – 2020 г. е видно, че паричните наличности в 

края на всяка година са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Колмар 

НЛ“ ЕООД за периода 2019 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен за 2018 г. и 2019 г., поради това, че няма нетекущи активи. За 2020 

г. коефициента е със стойност 43,93. Коефициентът на обща ликвидност от 1,06 през 

2019 г. се изменя на 1,30 през 2020 г. Това е показател, че дружеството е разполагало 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 0,06 за 2019 г. и се изменя на 0,30 през 2020 г., което означава, че 

дружеството може да е имало затруднения за покриване със собствени средства на 

задълженията си през периода. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

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

лицензионната дейност, ще бъдат собствения капитал и оборотните средства, с които 

разполага. Дружеството декларира, че има достъп до средствата в групата Колмар Груп 

АГ, който е основния източник на финансови средства за осъществяване на дейността на 

„Колмар НЛ“ ЕООД. 

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

лицензионната дейност, ще бъдат собствения капитал и (…).  

Заявителят декларира, че има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ 

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

съхранение на природен газ. Съгласно клаузите на договорите, дружеството има 

задължение да поддържа обезпечения, които са както следва:  

1. По Договор за достъп и пренос № (…) от (…) г.: обезпечение в размер на (…) 

лв.;  

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) от (…) 

г.: обезпечение в размер на (…) лв.  

„Колмар НЛ“ ЕООД има и сключен договор № (…) от (…) г. с „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД за участие на борсовия пазар.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар НЛ“ ЕООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

„Колмар НЛ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както 

следва: 

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

периода 2021 – 2025 г. 
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Прогнозните цени по които „Колмар НЛ“ ЕООД ще купува и продава природен газ 

през периода на бизнес плана са определени на база вътрешната политика на дружеството 

и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския сегмент, двустранни 

договори между търговци, количества по програмата за освобождаване количества на 

„Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Прогнозите за 

количеството търгуван природен газ са на база въвеждането в експлоатация на нови 

газопроводи и междусистемни връзки и други фактори. 

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. 

Обем на продажбите на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Цени за продажби на природен газ, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „Колмар НЛ“ ЕООД е представило SWОT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните опасности за дейността си. 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

Дружеството е представело разграничаване на разходите, в зависимост от това дали 

се извършват еднократно или постоянно: 

Инвестиционните разходи включват: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални и нематериални активи, както и разходи за офис, компютърно оборудване и 

закупени лицензии за програмни продукти. 

Експлоатационните разходи включват: за суровини, материали, труд, 

амортизации, които са свързани с експлоатацията и се извършват постоянно. 

Разходи за амортизации – ще бъде използван линейният метод на амортизация. 

Разходи за заплати и други възнаграждения: включват заплатите и осигуровките 

на персонала, който е зает с търговия на природен газ. 

Разходи за външни услуги включват: правни, счетоводни и консултантски услуги. 

Други разходи, които не могат да бъдат отнесени в предходните групи разходи. 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Колмар НЛ“ ЕООД 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.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г. 

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

Общите разходи намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.  

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

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

активи на дружеството (…) от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

Собственият капитал (…) 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 намаляват 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 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 (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 
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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 „Колмар 

НЛ“ ЕООД 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 може да има 

затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Колмар НЛ“ ЕООД 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 са направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Колмар НЛ“ ЕООД 

 

Раздел първи „Общи Положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„Колмар НЛ“ ЕООД като търговец на природен газ (,,Дружеството“) и купувачите по 

договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени 

(,,Клиенти“), като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални 

към момента на изпълнение на договора; 

3. предоставяне на услуги от Дружеството; 

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

5. 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, доставчик на природен газ по договорите за продажба е: „Колмар 

НЛ“ ЕООД, Регистрационен номер: 859433225, със седалище и адрес на управление: 

Кралство Нидерландия, гр. Амстердам, 1082 MD, ул. „Клод Дебюси“ № 10, притежаващо 

Лицензия №………./……… за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия 

за енергийно и водно регулиране за територията на Република България за…. години. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарти на обслужване; 

5. конфиденциалност. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 

договорите“ 
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Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република 

България и по-конкретно 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) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на 

природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори по стандартизирани условия, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, за покупко-продажба на природен 

газ, съдържат най-малко следното: 

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

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др.; 

4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора; 

5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора; 

6. финансови гаранции за изпълнение. 

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на 

Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията 

му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват 

своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но 

не по-късно от 14 дни от настъпването й. 

Чл. 6. (1) 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт със 

„Колмар НЛ“ ЕООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

 

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“ 

Чл. 7. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават 

писмени предложения, сигнали и жалби до Дружеството по въпроси, свързани с дейността 

на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях. 

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или 

за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с дружеството. 

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси. 

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща. 

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

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в 

регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. (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, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 
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предложението; 

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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения. 

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали. 

Чл. 10. (1) Становище по жалби, предложения или сигнали се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини или жалбата не бъде уважена, на подателя се 

посочват мотивите за това. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един 

месец от постъпването им. 

(2) 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. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1. 

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

уведомява писмено за това. 

Чл. 12. Сигнали и жалби, подадени повторно 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. Сигналите и жалбите, които не се разглеждат, се връщат на 

подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

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. 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 четвърти „Други разпоредби“ 

Чл. 15. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на 

физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското 

и национално законодателство. 

 

„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, разпоредбите на тези Правила, 

които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 
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Изказвания по т.4.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на заявлението, подаденото от 

„Колмар НЛ“ ЕООД, са отразени в доклад от 13.09.2021 г., който е приет с решение по 

Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 3. На 23.09.2021 г. е проведено открито заседание в 

изпълнение на изискванията на ЗЕ, на което е присъствал представител на дружеството. 

Той е заявил, че е съгласен с доклада и няма възражения по него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „Колмар НЛ“ ЕООД лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Колмар НЛ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т.1. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Колмар НЛ“ ЕООД, с Регистрационен номер: RSIN 859433225, 

вписано в Търговския регистър към Търговска камара на Нидерландия, лицензия № Л-

564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Колмар НЛ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-938 от 13.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 10.08.2021 г. от „Колмар България“ 

ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 23.09.2021 г. 

открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 10.08.2021 г. от „Колмар България“ ЕООД 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). 
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Със Заповед № З-Е-198 от 12.08.2021 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-66 от 

18.08.2021 г. от „Колмар България“ ЕООД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: одитиран годишен финансов отчет за 2019 г. или декларация по 

чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството; прогнозни счетоводни баланси, отчети за 

приходите и разходите (по икономически елементи) и отчети за паричните потоци за 

периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; данни за източниците 

за финансиране на дейността по търговия с природен газ в Р България и доказателства за 

наличието на тези източници. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 24.08.2021 г. заявителят е 

представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-938 от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 4. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. 
 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Колмар България“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-66 от 10.08.2021 

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. № 

20210614104600 от 14.06.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 201290672, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Патриарх 

Евтимий“ № 66, вх. А, ап. 3. 

Дружеството има следния предмет на дейност: внос, износ, реекспорт и други 

търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти, природен 

газ и втечнен природен газ и всякаква друга дейност, незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разделен на 

100 (сто) равни и неделими дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева. 

Капиталът е изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Колмар България“ 

ЕООД – „Колмар Груп“ АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според 

законите на конфедерация Швейцария. Управители на дружеството са: Чавдар Никифоров 

Цонев, Мирослав Койчев Младенов и Ервин Йозеф Валдишпюл. „Колмар България“ 

ЕООД се представлява от поне двама от тези управители, действащи заедно. 

Видно от горното, „Колмар България“ ЕООД 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. 
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2. Видно от представените декларации от управителите 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. Представена е 

декларация, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в 

несъстоятелност и не е в ликвидация. На дружеството не е отнемана лицензия за 

дейността „търговия с природен газ“ и съответно не е определян срок по чл. 59, ал. 4 от 

ЗЕ. На „Колмар България“ ЕООД не е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. 

Представена е също и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. 

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 „Колмар България“ ЕООД 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 краткосрочните му и дългосрочни планове за бизнес развитие в България 

и позиционирането му на газовия пазар. „Колмар България“ ЕООД посочва още, че е 

изготвило бизнес план, който предвижда стабилен растеж на дейността и респективно 

оборотите му, което ще подпомогне ликвидността на пазара. Принадлежността на 

дружеството към голяма международна група с утвърдени позиции на множество пазари е 

допълнителна гаранция за успешното му реализиране като търговец на природен газ в 

следващите десет години. 

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. 

„Колмар България“ ЕООД предвижда да извършва дейността „търговия с природен 

газ“ от офис, находящ се в гр. София, п.к. 1113, ул. „Академик Методи Попов“ № 24. 

Офисът е оборудван с работни места и място за провеждане на срещи с клиенти и 

контрагенти и има необходимата техническа и материална обезпеченост за извършване на 

дейността по търговия с природен газ. В тази връзка заявителят е представил копие от (…) 

„Колмар България“ ЕООД може да използва и офиса на “Колмар Груп” АГ, в гр. 

Цуг, Швейцария, доколкото търговията може да се осъществява и дистанционно от 

различни места. 

(…). 

Дейността на дружеството по търговия с природен газ ще се осъществява чрез 

използване на следните информационни и комуникационни средства: (…). 

Заявителят е осигурил интернет свързаност в офиса си в гр. София по силата на 

(…), който „Колмар България“ ЕООД има правото да ползва при извършване на своята 

дейност. В тази връзка е представено копие на фактура (…) за доставка на интернет услуга 

на (…).  

„Колмар България“ ЕООД 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 - писмо на ГХБ с изх. № 474 от 23.07.2021 г., 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 
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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 „Колмар България“ ЕООД и „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. В писмото се посочва също, че от м. януари 2020 г. „Колмар България“ 

ЕООД има успешен достъп до системата за борсова търговия. 

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 за 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-

1846-(1) от 29.07.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че на основание цитираните 

по-горе договори, „Колмар България“ ЕООД 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. 

От „Българска енергийна търговска платформа“ АД (БЕТП АД) в писмо с изх. № 

98 от 26.07.2021 г. са посочили, че „Колмар България“ ЕООД е осигурило всички 

технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и обмен на 

информация с електронната платформа на организиран борсов пазар на природен газ на 

БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар България“ 

ЕООД 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“ 

„Колмар България“ ЕООД е представило следното: схема на управленската и 

организационна структура; документ (декларация), удостоверяващ трудово-правната 

обвързаност на лицата от персонала със заявителя; данни за образованието и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране, в т.ч. дипломи за завършено образование и квалификация. Представени са 

копия на дипломи за завършено образование и автобиографии, удостоверяващи 

образованието, опита и квалификацията на управителите на дружеството. Видно от 

представената информация управителите имат дългогодишен професионален опит в 

областта на търговията с природен газ, както и на ръководни и управленски позиции в 

многонационална среда. 

Организационната структура на „Колмар България“ ЕООД включва: ръководство и 

управление, отдел „Търговия“, отдел „Финанси“; отдел „Оперативни дейности“ и отдел 

„Управление на риска“. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с 

природен газ са (…). 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 посочило, че е един от най-активните дългогодишни участници на 

българския газов пазар от и има много клиенти от свободния пазар на природен газ. 

Активно търгува на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и на платформите за 

разпределение на капацитет за трансгранична търговия. „Колмар България“ ЕООД е 

приложило информация за извършени сделки с природен газ на платформата на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, според която в периода (…). 
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар България“ 

ЕООД 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“ 

Заявителят е представил декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за 

счетоводството, че през 2018 г. дружеството не е извършвало дейност по смисъла на 

параграф 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. 

Финансовите отчети на дружеството са включени в консолидираните финансови отчети на 

Колмар Груп АГ. 

От годишните финансови отчети на „Колмар България“ ЕООД е видно, че 

дружеството отчита загуба от 2 хил. лв. за 2019 г. и печалба в размер на 4 хил. лв. за 2020 

г. Общите приходи на дружеството са размер на 4644 хил. лв. за 2020 г. Общите разходи 

на дружеството нарастват от 2 хил. лв. за 2019 г. на 4639 хил. лв. за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 188 хил. лв. за 2019 г. на 7766 

хил. лв. за 2020 г. Дружеството няма нетекущи активи. Текущите активи нарастват от 188 

хил. лв. за 2018 г. на 7766 хил. лв. за 2020 г. Записаният капитал е в размер на 9 хил. лв. за 

2018 г. и се увеличава на 10 хил. лв. за 2020 г. Собственият капитал на дружеството се 

увеличава от 9 хил. лв. за 2018 г. на 11 хил. лв. за 2020 г. Дружеството няма нетекущи 

пасиви. Текущите пасиви се увеличават от 181 хил. лв. за 2019 г. на 7755 хил. лв. за 2020 г. 

От паричните потоци за периода 2019 – 2020 г. е видно, че паричните наличности в 

края на всяка година са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Колмар 

България“ ЕООД за периода 2019 – 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 от 1,04 през 2019 г. се изменя на 1,00 през 2020 г. Това е показател, че 

дружеството е разполагало 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 0,04 за 2019 г. и се 

изменя на 0,001 през 2020 г. Това е показател, че дружеството може да е имало 

затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

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

лицензионната дейност, ще бъдат собствения капитал и оборотните средства, с които 

разполага. Дружеството декларира, че има открити банкови сметки (…). Заявителят 

декларира, че има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и 

пренос, за покупко-продажба на природен газ и за достъп и съхранение на природен газ. 

Съгласно клаузите на договорите, дружеството има задължение да поддържа обезпечения, 

които са както следва:  

1. По Договор за достъп и пренос № (…) : обезпечение в размер на (…) лв.;  

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

обезпечение в размер на (…) лв.  

Дружеството има и сключен договор № (…) с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за участие 

на борсовия пазар. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Колмар България“ 

ЕООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

„Колмар България“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., 

както следва: 
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2025 г. 

Прогнозните цени, по които „Колмар България“ ЕООД ще купува и продава 

природен газ през периода на бизнес плана са определени на база сравнителен анализ на 

борсите в Унгария, Румъния и Гърция към момента на изготвяне на бизнес плана, като не 

са включени таксите за капацитет и пренос през газопреносната мрежа, цена за 

задължения към обществото и акциз. 

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. 

Обем на продажбите на природен газ, MWh (…)  (…)  (…)  (…)  (…)  

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

Цени за продажби на природен газ, лв./MWh (…)  (…)  (…)  (…)  (…)  

 

В бизнес плана „Колмар България“ ЕООД е представило SWОT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните опасности за дейността си. 

 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

Дружеството е представило разграничаване на разходите, в зависимост от това 

дали се извършват еднократно или постоянно: 

Инвестиционните разходи включват: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални и нематериални активи, както и разходи за офис, компютърно оборудване и 

закупени лицензи за програмни продукти. 

Експлоатационните разходи включват: за суровини, материали, труд, 

амортизации, които са свързани с експлоатацията и се извършват постоянно. 

Разходи за амортизации – ще бъде използван линейният метод на амортизация. 

Разходи за заплати и други възнаграждения: включват заплатите и осигуровките 

на персонала, който е зает с търговия на природен газ. 

Разходи за външни услуги включват: правни, счетоводни и консултантски услуги. 

Други разходи, които не могат да бъдат отнесени в предходните групи разходи. 

 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Колмар България“ ЕООД 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.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г. 

Общите приходи (…) за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. Общите разходи (…) за 2021 

г. на (…) лв. за 2025 г.  

Общо активите (…) 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 (…) 

за 2021 г. на (…) за 2025 г. Собственият капитал (…) за 2021 г. на (…) за 2025 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви (…) лв. за 2021 г. на (…) 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 (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 
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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 „Колмар 

България“ ЕООД 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., 

което означава, 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 (…) през 2025 г. 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Колмар България“ ЕООД 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 са направени изменения и допълнения, както следва: 

 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Колмар България“ 

ЕООД 

 

Раздел първи „Общи Положения“ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между 

„Колмар България“ ЕООД като търговец на природен газ (,,Дружеството“) и купувачите 

по договори за покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени 

(,,Клиенти“), като определят: 

1. реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за 

продажба на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

2. прилагането на процедурите по Правилата за търговия с природен газ, актуални 

към момента на изпълнение на договора; 

3. предоставяне на услуги от Дружеството; 

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

5. 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, доставчик на природен газ по договорите за продажба е: „Колмар 

България“ ЕООД, ЕИК 201290672, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 66, вх. А, ап. 3, притежаващо Лицензия № /   за 

дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисия за енергийно и водно 

регулиране за територията на Република България за…. години. 

Чл. 2. При сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Дружеството се придържа към следните основни принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. прозрачност и открита комуникация; 

3. предоставяне на пълна и актуална информация на Клиента; 

4. поддържане на високи стандарти на обслужване; 

5. конфиденциалност. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на 
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договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и указанията на компетентните органи в Република 

България и по-конкретно 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) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на 

природен газ на Клиенти въз основа на писмени договори по стандартизирани условия, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

(3) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на 

договора за покупко-продажба на природен газ в последната си актуална версия. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството, за покупко-продажба на природен 

газ, съдържат най-малко следното: 

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

2. условия за заявяване, закупуване и доставка на природен газ; 

3. условия за плащане, неустойки и др.; 

4. условия за изменение, подновяване и прекратяване на договора; 

5. права на доставчика при неизпълнение на купувача по договора; 

6. финансови гаранции за изпълнение. 

Чл. 5. При сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на 

Дружеството за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията 

му по издадената лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват 

своевременно Дружеството за всякакви настъпили промени в подадената информация, но 

не по-късно от 14 дни от настъпването й. 

Чл. 6. (1) 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….  

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт със 

„Колмар България“ ЕООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително телефон и електронен адрес. 

 

Раздел трети „Подаване на предложения, жалби и сигнали от клиенти“ 

Чл. 7. (1) Клиентите на природен газ на Дружеството имат право да подават 

писмени предложения, сигнали и жалби до Дружеството по въпроси, свързани с дейността 

на Дружеството и с изпълнението на договорите, сключени между страните по тях. 

(2) Клиентите могат да правят предложения за усъвършенстване на договорите или 

за решаване на други въпроси, свързани със съвместната им дейност с дружеството. 

(3) Потребителите имат право да подават сигнали и жалби против незаконни или 

неправилни действия, против забавяне или срещу други действия/бездействия на 

служители на Дружеството, с които се засягат техни права и законни интереси. 

Чл. 8. (1) Предложенията, сигналите и жалбите могат да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по факс или електронна поща. 

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

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените по ал. 1 предложения, сигнали или жалби се регистрират в 

регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. (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, телефон, факс, електронен адрес, 
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лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението; 

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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения. 

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали. 

Чл. 10. (1) Становище по жалби, предложения или сигнали се взема, след като се 

изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните страни. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички 

средства, които не са забранени от закона. 

(3) Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да 

бъдат удовлетворени по обективни причини или жалбата не бъде уважена, на подателя се 

посочват мотивите за това. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един 

месец от постъпването им. 

(2) 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. 1.  

(3) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по ал. 1. 

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

уведомява писмено за това. 

Чл. 12. Сигнали и жалби, подадени повторно 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. Сигналите и жалбите, които не се разглеждат, се връщат на 

подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

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. 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 четвърти „Други разпоредби“ 

Чл. 15. В случаите, когато Дружеството се явява администратор на лични данни на 

физически лица във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-

продажба на природен газ, Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни 

единствено на основанията по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и при спазване на изискванията за защита на личните данни по европейското 

и национално законодателство. 

 

„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, разпоредбите на тези Правила, 
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които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление от „Колмар 

България“ ЕООД са отразени в доклад от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 

196 от 17.09.2021 г., т. 4. В изпълнение на изискванията на ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На него е присъствал представител на дружеството, който е заявил, че 

е съгласен с доклада и няма забележки по него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „Колмар България“ ЕООД лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна част от това 

решение; 

2. Одобрява на „Колмар България“ ЕООД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „Колмар България“ ЕООД, с ЕИК: 201290672, лицензия № Л-565-15 от 

29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Колмар България“ ЕООД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев,  Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-940 от 13.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 13.08.2021 г. от „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 

23.09.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 13.08.2021 г. за издаване на лицензия за търговия с 

природен газ, подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД с искане за издаване на 



 44 

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-204 от 18.08.2021 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-70 от 

19.08.2021 г. от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е изискано да представи 

допълнителни данни и документи, както следва: декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за 

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

от лицата с представителна власт; декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „д“ от НЛДЕ; данни и 

доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства 

за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно: 

копие на договор за покупка на компютърни компоненти и софтуер; копие на договори за 

осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; данни и 

доказателства за налични депозити по действащи договори с преносния оператор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ако дружеството има сключени такива; копия от дипломи за 

завършено образование и квалификация на ръководния персонал и на персонала, който ще 

бъде зает в упражняване на лицензионната дейност „търговия с природен газ“. С писмо с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 30.08.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с 

вх. № Е-Дк-940 от 13.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 5. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, 

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 

от 13.08.2021 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. № 

20210401104417 от 01.04.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

175370769, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Област София (столица),Община Столична, 

Район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД има следния предмет на дейност: 

предоставяне на консултантски, технически и инженерингови услуги в областта на 

осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавяне на първична енергия 

и нейни деривати, оптимизиране на производство на електроенергия, както и 

осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички видове, 
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които не са забранени от закона. Основната дейност на дружеството по Националната 

класификация на икономическите дейности е 35.14 Търговия с електрическа енергия. 

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, 

разпределен на 10 000 000 (десет милиона) поименни акции, всяка с номинална стойност 1 

(един) лев. Едноличен собственик на капитала на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 

е „ЕВН България“ ЕАД, което дружество се контролира от EVN AG – австрийска 

компания  със седалище и адрес на управление във федерална област Долна Австрия. EVN 

AG е вписано в Търговския съд в гр. Винер Нойщат под № FN 72000h. Акциите на EVN 

AG се търгуват на виенската фондова борса под ISIN AT0000741053. Дружеството се 

управлява от Съвет на директорите в състав: Паул Борис Калуца – председател, Мартин 

Руменов Славов – изпълнителен директор, Александър Сипек и двама прокуристи – 

Димитър Георгиев Димитров и Стоян Василев Михов. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 

ЕАД се представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите или 

заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите 

Видно от горното, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 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 

прокуристите 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. Представени са 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, както и декларация за истинността на заявените 

обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 

от НЛДЕ. 

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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е поискало 

да му бъде издадена лицензия за срок от 10 (десет) години, който срок е обоснован с 

обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително динамично, 

както в България, така и в региона, поради което дружеството подчертава, че не може да 

бъде направена реалистична прогноза за развитието на този специфичен пазар и 

предлаганите пазарни продукти, за период по-дълъг от десет години. 

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. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е заявило, че предвижда да осъществява 

дейността „търговия с природен газ“ от офиса си в гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар 

Освободител“ № 14, ет. 3, включващ следните помещения с обща площ от 177,68 кв. м.: 2 

офис помещения, 1 зала за преговори, (…) работни места, оборудвани с офис техника. В 

тази връзка е представен Анекс № 1 към Договор за наем от 04.12.2019 г. с „Лендмарк 

България Цар“ ЕООД.  
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Дружеството посочва, че разполага с компютърни системи със следните 

характеристики: Processor (процесор) (…); RAM (оперативна памет): (…); HDD (дисково 

устройство): (…); LAN (локална мрежа): (…). В тази връзка заявителят е представил 

копие на Договор № (…) от 23.07.2018 г. за доставка на нови персонални компютри и 

предоставяне на гаранционна поддръжка с „Лирекс БГ“ ООД и копие на Договор № (…) 

от 14.05.2021 г. за доставка на преносими компютри и предоставяне на гаранционна 

поддръжка с „Лирекс БГ“ ООД. 

Техническите параметри на използваната от дружеството информационна мрежа и 

софтуер са: Операционна система: (…); Текстообработваща програма (…) 

Bulgarian/English; Софтуер за електронни таблици (…) Bulgarian/English; (…); Adobe 

Reader; PDF Creator; 7zip; JRE; (…). „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД посочва, че 

разполага със специализирани системи за работа с база данни: SAP; SAP-HR; (…); (…); 

(…). В тази връзка заявителят е представил копия на Договор № (…) от 27.07.2018 г. за 

осигуряване на поддръжка, разработка на допълнителни функционалности и свързаните с 

това услуги за консултации за софтуера за управление на търговски сделки PFM с Hakom 

Solutions GmbH; Договор № (…) от 28.06.2018 г. за осигуряване на поддръжка на софтуера 

за управление на търговски сделки PFM с Hakom Solutions GmbH; Договор № (…) от 

30.10.2018 г. за закупуване на нови лицензи и поддръжка на билинг софтуер KVASY с „Ес 

Ай Ви Бг“ ЕООД; Договор № (…) от 30.10.2018 г. за разработка на допълнителни 

функционалности, промяна на съществуващи функционалности и свързани услуги по 

консултации и обучения за билинг софтуер (…) с „Ес Ай Ви Бг“ ЕООД; Договор № (…) от 

08.12.2020 г. за отделяне на стари данни от билинг софтуер (…) и смяна на версия 5.8.3. и 

свързани с това услуги по отстраняване на повреди, напасване на съществуващи 

функционалности, разработка на нови такива, консултации и обучения с „Ес Ай Ви Бг“ 

ЕООД; Договор № (…) от 17.10.2018 г. за предоставяне на нови лицензи mP Energy 

Enterprise User и осигуряване на поддръжката им с Hakom Solutions GmbH; Договор № 

(…) от 17.07.2019 г. за предоставяне на техническа поддръжка, разработване на 

допълнителни функционалности и промяна на съществуващи функционалности и 

свързани консултантски услуги за CRM софтуер с Total Soft S.A. Дружеството отбелязва, 

че договорът за закупуване на софтуерни продукти от Microsoft се подписва и 

администрира от EVN AG и е сключен на ниво група ютилити компании в Австрия, 

включително такива с държавно, общинско или регионално участие, между които попада 

и EVN AG. В тази връзка заявителят е представил копие на оферта от 18.06.2021 г. до 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за ползване на Microsoft Assurance продукти със 

специфично разработени функционалности, както и копие на фактура № (…) от 

30.06.2021 г. от EVN AG до „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за ползване на (…) 

платформа за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. Дружеството подчертава, че договорът 

за закупуване на софтуерни продукти на SAP се подписва и администрира от EVN AG и 

се предоставя на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД въз основа на стр. 4 от 12 

вътрешногрупов договор, като е представено копие от приложение (…) от 08.06.2021 г. 

към Договор за предоставяне на услуги по електронен път SAP от 01.01.2020 г. между 

EVN AG и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, ведно с фактура за ползвани услуги за 

периода 01.04.2021 г. – 30.06.2021 г. 

В допълнение заявителят посочва, че има дългогодишен опит в работа с 

информационните платформи на Trayport Limited, както и с платформата Trayport Joule, 

която се използва за търговия с природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Дружеството заявява, че всички компютри са свързани във високоскоростна LAN 

(local area network) мрежа, като е осигурена постоянна връзка с интернет и е резервирано 

захранването на работните станции. Дружеството е осигурило и необходимите 

комуникационни средства за обмен на информация. В тази връзка е представено копие на 

Договор № (…) от 12.07.2018 г. за поддръжка на група от съществуващи мобилни номера 

за гласова комуникация, текстова комуникация, пренос на данни, защитена комуникация и 

доставка на нови мобилни устройства Blackberry с „А1 България“ ЕАД, както и копие на 

фактура № (…) от 23.07.2021 г. от „А1 България“ ЕАД за ползваните услуги. Заявителят 
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посочва, че сървърът за електронна поща е (…), както и че има запазен домейн адрес в 

областта „bg“ и ползва (…), (…) и Server/Intranet – FW. 

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 485 от 09.08.2021 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. април 2021 г. „ЕВН Трейдинг 

Саут Ийст Юръп“ ЕАД има успешен достъп до системата за борсова търговия. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп“ 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“ 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило управленска и 

организационна структура, както и щатно разписание и списък на служителите, 

осигуряващи дейността „търговия с природен газ“. Представено е копие на учредителен 

акт на дружеството, копие от книга на акционерите, автобиографии и копия на дипломи за 

завършено образование и сертификати, удостоверяващи квалификацията и опита на 

членовете на Съвета на директорите и персонала за извършване на дейността „търговия с 

природен газ“ и познаването на пазара на природен газ. 

Видно от представената информация всички членове на Съвета на директорите 

имат професионален опит на различни ръководни позиции в български и международни 

компании. В организационната структура на дружеството са обособени следните 

организационни единици: „Звено за работа с потребители“, „Анализи“ и 

„Администрация“. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с 

природен газ са (…) служители, а именно: младши експерт; асистент офис; (…) 

специалисти; експерт; (…) експерти „Търговия“; експерт „Стопанска дейност“; (…) 

анализатори „Проучване на пазари“; мениджър „Покупки продажби“ и юрисконсулт, 

съгласно копие на справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 

14.04.2021 г. от Националната агенция по 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. 

Дейността „търговия с природен газ“ по смисъла на ЗЕ е нова за „ЕВН Трейдинг 

Саут Ийст Юръп“ ЕАД, поради което заявителят е предоставил информация за опита на 

дружеството, което контролира едноличния собственик на капитала - EVN AG. В групата 

на EVN AG попада и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с предмет на дейност – 

производство и пренос на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия, поддържане и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други 

дейности и услуги, обслужващи основните. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 

посочва, че е собственик и оператор на три енергийни обекта в гр. Пловдив, два от които 

потребяват природен газ – топлоелектрическа централа „Пловдив-Север“ с 

производствени съоръжения ТЕЦ „Север“ и инсталация „Когенерация“ и отоплителна 

централа „Пловдив-Юг“. Дружеството посочва, че след създадените предпоставки за 

либерализация на пазара „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД сключва сделки с 

„Булгаргаз“ ЕАД и „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за доставка на природен газ 

с цел производство на топлинна и електрическа енергия от ТЕЦ „Пловдив-Север“ и 

отоплителна централа „Пловдив-Юг“. Предвид изложеното заявителят счита, че може да 

се ползва от опита на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД в газовия сектор в Р България 
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и по-конкретно по отношение на спецификите на закупуване на природен газ, доколкото 

двете дружества се контролират от общо дружество и няма пречка да сключват 

вътрешногрупови договори с подобна цел. 

В допълнение „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД посочва, че EVN AG има 

опит на пазара на природен газ в Австрия и Хърватия, като търговските му дейности са 

насочени основно към австрийския газов хъб (CEGH, Централноевропейски газов хъб) 

чрез членство на европейската енергийна борса. Заявителят отбелязва, че EVN AG 

осигурява природен газ на над 300 хиляди потребители в Долна Австрия, както и доставки 

на своите електроцентрали, захранвани с природен газ. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 

ЕАД подчертава, че дружествата от групата EVN оперират регионална 

газоразпределителна мрежа с обща дължина над 14 000 км, а EVN AG управлява като част 

от портфолиото си газови хранилища в Австрия, както и трансгранични мощности. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ЕВН Трейдинг Саут 

Ийст Юръп“ 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“ 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило одитирани годишни 

финансови отчети за последните три години. Дружеството отчита загуба от 2165 хил. лв. 

за 2018 г. и печалби от 5341 хил. лв. за 2019 г. и 261 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на 

дружеството нарастват от 157 078 хил. лв. през 2018 г. на 181 595 хил. лв. за 2020 г. 

Общите разходи на дружеството нарастват от 159 754 хил. лв. за 2018 г. на 181 015 хил. 

лв. за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: себестойността на 

продажбите на стоки материали; външни услуги; амортизации; възнаграждения на 

персонала; финансови и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 49 811 хил. лв. за 2018 г. на 

56 602 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 2169 хил. лв. за 2018 г. на 2644 

хил. лв. за 2020 г. Текущите активи нарастват от 47 642 хил. лв. за 2018 г. на 53 958 хил. 

лв. за 2020 г. Регистрираният капитал е в размер на 10 000 хил. лв. за 2018 г. и остава 

непроменен през разглеждания период. Собственият капитал на дружеството се увеличава 

от 14 542 хил. лв. за 2018 г. на 20 144 хил. лв. за 2020 г. Дружеството няма нетекущи 

пасиви за 2018 г., като размерът им от 28 хил. лв. за 2019 г. нарастват на 327 хил. лв. за 

2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 35 269 хил. лв. за 2018 г. на 36 131 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 – постъпления от клиенти, свързани 

лица и др. Плащанията са свързани с търговски контрагенти, трудови възнаграждения и 

други. При инвестиционната дейност постъпленията са от продажба на нетекущи активи, 

от погасяване на предоставени заеми и получени лихви, а плащанията са за придобиване 

на нетекущи активи и предоставени заеми. По отношение на финансовата дейност има 

постъпления по заеми от свързани лица, както и плащания по получени заеми и лихви. 

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

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от 6,70 за 2018 г., на 7,47 за 2019 г. и 7,62 за 2020 г. Стойностите на 

коефициента показват, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за 

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

1,35 за 2018 г. на 1,97 за 2019 г. и 1,49 за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало 

свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност е 0,41 за 2018 г., 1,12 за 2019 г. и 0,55 за 2020 г. Това показва, че 

дружеството може да е изпитвало затруднения при покриване на дългосрочните и 

краткосрочните си задължения със собствени средства в края на периода. Предвид 
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стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, 

финансово-икономическо състояние на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 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 собствени средства на дружеството, ползването на 

овърдрафт и кредитна линия, както и заеми от свързани лица.  

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е сключило договор за овърдрафт с Банка 

А на 30.10.2020 г. за сума до (…), като към 31.12.2020 г. непогасената част по заема е (…) 

хил. лв. Дружеството е сключило и кредитна линия за издаване на банкови гаранции с 

Банка А за сума до 5000 хил. евро. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е сключило 

кредитна линия за издаване на банкови гаранции и за ползване на овърдрафт с Банка Б на 

29.01.2020 г. за обща сума до (…). Използването на кредитната линия за издаване на 

банкови гаранции автоматично намалява със същата сума лимита за ползване на 

овърдрафт съобразно общия лимит, и обратно. Към 31.12.2020 г. няма непогасена част по 

овърдрафта.  

Към 31.12.2020 г. е в сила сключен Договор от (…) между дружество от ЕВН 

групата и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за предоставяне на заем. Срокът на 

договора е една година като това споразумение заменя предишен Договор за заем от 

25.06.2014 г. и Изменение № (…) към него от 26.06.2019 г. Усвоеният размер на кредита 

съгласно договора от 29.06.2020 към 31.12.2020 г. е (…) (…) главница и (…) лихви). 

„ЕВН Саут Ийст Юръп“ ЕАД има сключени действащи договори с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи и за 

покупка и продажба на природен газ за балансиране, съгласно клаузите на които 

дружеството има задължение да поддържа обезпечения. В потвърждение на задължението 

за поддържане на обезпечения са предоставени копие на писмо с изх. № 161 от 09.04.2021 

г. на „ЕВН Саут Ийст Юръп“ ЕАД, копие на писмо с изх. № 24-00-965-(2) от 27.08.2021 г. 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД и преводно нареждане за гаранционен депозит към преносния 

оператор, както следва: 

1. По Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи № (…) 

от 10.03.2021 г.: депозит в размер на (…) хил. лв.;  

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) от 

10.03.2021 г.: депозит в размер на (…) хил. лв. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ЕВН Саут Ийст Юръп“ 

ЕАД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за периода 2021 – 

2025 г. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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. 

Заявителят предвижда да осъществява дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Р България, като за целта ще си партнира с всички участници на пазара, 

които съгласно ЗЕ могат да сключват сделки по свободно договорени цени. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средните прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 
  

Таблица № 1 

Параметър Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Покупка/Продажба 

на природен газ 
MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 
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Покупна цена  BGN/MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Продажна цена  BGN/MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило SWОT 

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

развитие и вероятните опасности за дейността си.  

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни 

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

За първата година от периода дружеството прогнозира загуба в размер на (…) хил. лв. и да 

реализира печалби, както следва: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. 

лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г. Общите приходи на дружеството нарастват от (…) 

хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се 

увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.  

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

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

2023 г., след което намаляват на (…) хил. лв. за 2025 г. Текущите активи на дружеството 

нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Размерът на собственият 

капитал на дружеството се увеличава от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. 

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 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 „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2021 г. и се променя, като намалява до (…) през 2023 г., след което се 

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

собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща 

ликвидност от (…) през 2021 г. намалява до (…) през 2025 г., но остава над единица, което 

означава, 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. 

намалява на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 
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III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 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, 

както и за яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила са 

направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЕВН Трейдинг 

Саут Ийст Юръп“ ЕАД  

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, ЕИК 175370769, със седалище и 

адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, Област София (столица),Община Столична, 

Район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3. („ЕВН Трейдинг“, „Дружеството“), в 

качеството му на лицензиран търговец на природен газ сключва сделки за продажба на 

природен газ по свободно договорени цени с потребители (клиенти) на свободния пазар. 

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

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД. 

(3) При обслужването на Клиентите си, „ЕВН Трейдинг“ спазва следните 

принципи: равен достъп до предоставяните услуги; честна и открита комуникация; 

уважение на желанията на клиента; информираност на клиента; стандартизиране на 

процесите с цел осигуряване на постоянно високо качество на обслужването и висока 

клиентска удовлетвореност; постоянно подобрение на процесите и внедряване на добри 

практики; конфиденциалност и защита на личните данни. 

Чл. 2. Целта на тези правила е да регламентират основни практически аспекти от 

работата на „ЕВН Трейдинг“ с клиентите при: 

1. сключване, промяна и прекратяване на договорите за продажба на природен газ; 

2. прилагане на процедурите по Правилата за търговия с природен газ и 

предоставяните услуги от „ЕВН Трейдинг“; 

3. формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на 

енергийни услуги получават достъп до тях; 

4. реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

5. специални процедури за предоставяне на информация към уязвими клиенти, 

свързана с потреблението, и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти. 

Чл. 3. (1) Уязвими клиенти са клиентите, които купуват природен газ за собствени 

битови нужди и които получават целеви помощи за природен газ, съгласно Закона за 

социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

(2) Инициативата за определяне на едно лице като уязвим клиент принадлежи на 

него. За целта лицето, желаещо да получи статут на уязвим клиент, подава заявление в 

място за обслужване на клиенти, като представя към него и необходимите документи, 

доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ“ 

Чл. 4. (1) Дружеството осъществява дейността търговия с природен газ в 

съответствие с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално (но не само) 

на ЗЕ, Правилата за търговия с природен газ, Правилата за балансиране на пазара на 

природен газ и Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или 

газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен 

газ. 

(2) „ЕВН Трейдинг“ разработва и използва при работата с клиенти стандартизирани 

формуляри и бланки.  
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Чл. 5. (1) Дружеството сключва сделки с потребителите по свободно договорени 

цени. За сделките между „ЕВН Трейдинг“ и клиента задължително се сключва писмен 

договор. 

(2) Предметът на сделките може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. покупко-продажба на природен газ; 

2. допълнителни услуги, свързани с пренос на природен газ и/или предоставянето 

на достъп до газопреносната и/или газоразпределителна мрежа и/или съхранение на 

природен газ. 

Чл. 6. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни относно 

всички сключени договори с отделните потребители, съгласно Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

(2) Дружеството създава и поддържа регистър относно: 

1. жалбите, молбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. 

Чл. 7. За продадения природен газ или указаните услуги, Дружеството издава 

фактури на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, 

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

Договора между страните. 

 

Раздел трети „Обмен на информация с клиенти“ 

Чл. 8. (1) Дружеството има специализирано звено за работата си с клиенти. 

(2) Дружеството поддържа на своя интернет сайт актуална информация относно 

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

контакти от страна на клиентите. 

Чл. 9. (1) Информацията, която Дружеството обменя с клиентите във връзка с 

уреждането на детайли по сключването или прекратяването на сделки, е в писмен вид. 

(2) „ЕВН Трейдинг“ предоставя безплатно информация, свързана с потреблението 

на уязвим клиент през предходен отоплителен период. За целта е необходимо клиентът да 

подаде заявление в място за обслужване на клиенти. 

(3) Преустановяване доставката на природен газ за уязвим клиент по инициатива на 

„ЕВН Трейдинг“ ще бъде извършвано 15 (петнадесет) дни след крайния срок за плащане, 

като през този период уязвимият клиент има възможността да плати задълженията си. 

Чл. 10. Клиентът и Дружеството спазват правилата за конфиденциалност и 

неразкриване на трети страни на чувствителна търговска информация без писменото 

съгласие на друга страна. 

Чл. 11. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ 

или друг договор по чл. 5 по-горе, клиентите представят на Дружеството следната 

информация: 

1. обща информация: фирма на потребителя; ЕИК; седалище и адрес на 

управление; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт; данни 

относно банковата сметка; 

2. техническа информация относно обектите на потребителя; 

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

изпълнението на сключените сделки с природен газ по свободно договорени цени и 

тяхното съответствие с изискванията на Правилата за търговия с природен газ. 

(2) За целите на установяването на параметрите на сделките с всеки клиент, 

Дружеството използва и общодостъпни източници на информация – Търговски регистър, 

публикации в пресата и други.  

(3) Клиентите следва писмено да уведомят Дружеството за всяка промяна в 

декларираните съгласно ал. 1 данни в четиринадесетдневен срок от нейното настъпване, 

както и да представят на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на 

съответната промяна. 

(4) След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, клиентът 

своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на 



 53 

сделките на оператора на газопреносната система или останалите участници, съгласно 

Правилата за търговия с природен газ. 

Чл. 12. 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. „ЕВН Трейдинг“ 

оповестява на интернет страницата си контролен списък, приет от Европейската комисия, 

съдържащ практическа информация за правата на клиентите. 

 

Раздел четвърти „ Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на 

срокове.  

Чл. 13. (1) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от клиентите 

в писмен вид, адресирани до официалния адрес на „ЕВН Трейдинг“, както и по телефон, 

факс и/или по електронен път на оповестения официален електронен адрес на 

Дружеството. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в съответния 

регистър срещу входящ номер. 

Чл. 14. (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, телефон, факс, електронен адрес, 

лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или 

предложението; 

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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.  

(2) Когато предложението, жалбата или сигналът не отговаря на изискванията, на 

подателя се дават съответни указания и разяснения. 

(3) Не се разглеждат анонимни предложения, жалби или сигнали. 

(4) Дружеството има право да изисква допълнителна информация относно 

отделните случаи, както и да извършва проверки на място. 

Чл. 15. (1) Отговорът се дава в писмен вид след изясняване на фактите и 

обстоятелствата от значение за разглеждания случай. 

(2) Срокът за отговор на жалба, молба, сигнал или предложение на потребител е 30 

(тридесет) дни, считано от датата на получаването им. 

(3) „ЕВН Трейдинг“ не е длъжно да отговаря на жалби, молби, сигнали и заявления, 

подадени повторно по въпрос, по които клиентът вече е получил отговор, освен ако не са 

настъпили нови факти и обстоятелства. В този случай жалбите, молбите, сигналите и 

заявленията не се разглеждат и се връщат на подателя, като му се съобщават и 

основанията за това. 

(4) „ЕВН Трейдинг“ не отговаря на анонимни сигнали, жалби или заявления. 

Чл. 16. (1) Когато уважи молба, сигнал, предложение или жалба, Дружеството взема 

мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неправилност и уведомява писмено 

подателя и другите заинтересовани лица. 

(2) Когато молба, сигнал, предложение или жалба не са уважени, съобщават се и 

съображенията и мотивите за това. 

(3) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица или 

организации, то се съобщава и на тях. 

Чл. 17. 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. 18. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и 
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предложения в срок съгласно действащото законодателство. 

Чл. 19. „ЕВН Трейдинг“ използва всички допустими от закона способи за 

разрешаване на спорове, включително: 

1. провежда преговори, в които „ЕВН Трейдинг“ се стреми изчерпателно да изложи 

пред клиента своите мотиви за предприети действия, както и да даде всички необходими 

разяснения, свързани със спецификите на осъществяваната от Дружеството лицензионна 

дейност с оглед избягване на един бъдещ спор; 

2. участва в инициираните пред КЕВР специални производства по доброволно 

уреждане на спорове между клиента и „ЕВН Трейдинг“ съгласно действащите правила на 

КЕВР, приети в тази връзка. 

Чл. 20. (1) В случаите, когато „ЕВН Трейдинг“ и клиентът не могат да решат спора 

по пътя на преговорите или прилагайки алтернативни форми за решаване на спорове, 

клиентът или „ЕВН Трейдинг“ могат да отнесат спора за решаване до компетентния съд, 

като е приложимо българското законодателство. 

(2) При наличие на неплатено задължение за приет или доставен природен газ през 

изминал период, „ЕВН Трейдинг“ може да стартира допустими от Гражданския 

процесуален кодекс производства за събиране на своите задължения, включително: 

1. да поиска от компетентния съд издаване на заповед за изпълнение; 

2. да се снабди с изпълнителен лист; 

3. да потърси съдействието на съдебен изпълнител относно издадения 

изпълнителен лист, като поиска налагането на обезпечителни мерки и прилагането на 

допустимите от закона способи за принудително събиране на задълженията. 

 

Раздел пети „Сътрудничество с организациите на потребителите. 

Комуникационни канали“ 

Чл. 21. „ЕВН Трейдинг“ сътрудничи с организациите на потребителите, 

представляващи техните интереси. 

Чл. 22. „ЕВН Трейдинг“ организира и представя съвместно с потребителските 

организации мерки и инициативи по развитието на пазарния модел на свободния пазар на 

природен газ. 

Чл. 23. Комуникационни канали за предоставяне на актуална информация от „ЕВН 

Трейдинг“ на клиентите са: 

1. специализираните места за обслужване на клиенти на „ЕВН Трейдинг“; 

2. квалифицирани сътрудници, обслужващи клиенти в местата за обслужване на 

клиенти и в телефонния си център; 

3. официална интернет страница на дружеството - http://www.evn-trading.com; 

брошури с разясняващи информации; 

4. платени публикации в средствата за масово осведомяване на национално и 

регионално ниво; 

5. публикации в специализирани издания. 

 

Раздел шести „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, разпоредбите на тези Правила, 

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

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от извършения анализа на заявлението, 
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подаденото от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, са отразени в доклад от 13.09.2021 

г., който е приет с решение по Протокол № 196 от 17.09.2021 г., т. 5. В изпълнение на 

изискванията на ЗЕ на 23.09.2021 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал 

представител на дружеството. Той е заявил, че е съгласен с доклада и няма забележки по 

него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да реши: 

1. Издава на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 години, приложение и неразделна част 

от това решение; 

2. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т.1. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 

5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 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, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, с ЕИК 175370769, лицензия 

№ Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев,  Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа 

(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

И. Н. Иванов отбеляза, че днес е 29 септември. Утре е последният ден, в който 

дружествата, които своевременно са подали заявления за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, ще могат да получат лицензии 

от КЕВР в предвидения срок. Останалите ще бъдат след 01.10.2021 г. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение. 
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2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката „Агрегирани изходи 

България“, EIC 58Y-BG-AGGR-EXT4 от 1 октомври 2021 г. 

 

По т.2. както следва: 

1. Издава на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, с ЕИК: 820162213, лицензия № Л-

562-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

По т.3. както следва: 

1. Издава на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, с ЕИК: 206179619, лицензия № Л-563-15 от 

29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.4. както следва: 

1. Издава на „Колмар НЛ“ ЕООД, с Регистрационен номер: RSIN 859433225, 

вписано в Търговския регистър към Търговска камара на Нидерландия, лицензия № Л-

564-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Колмар НЛ“ ЕООД Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.5. както следва: 

1. Издава на „Колмар България“ ЕООД, с ЕИК: 201290672, лицензия № Л-565-15 от 

29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „Колмар България“ ЕООД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

По т.6. както следва: 

1. Издава на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, с ЕИК 175370769, лицензия 

№ Л-566-15 от 29.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за 

срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № ВТ-1 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-15-45-61 от 

29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на проект на актуализиран 

списък с важни точки от газопреносната система на оператора на газопреносната система 

2. Решение на КЕВР № Л-562 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 

28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги 

3. Решение на КЕВР № Л-563 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-67 от 

10.08.2021 г. от „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги 

4. Решение на КЕВР № Л-564 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 
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10.08.2021 г. от „Колмар НЛ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги 

5. Решение на КЕВР № Л-565 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 

10.08.2021 г. от „Колмар България“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа 

с потребители на енергийни услуги 

6. Решение на КЕВР № Л-566 от 29.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 

13.08.2021 г. от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 Г. Добрев 

 

................................................. 

 А. Йорданов 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 В. Владимиров 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 Г. Златев 

 

................................................. 

 Е. Харитонова 

 

................................................. 

 Д. Кочков 

 

................................................. 

 П. Трендафилова 

 

 
 

Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


