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П Р О Т О К О Л 
 

№ 215 

 
София, 30.09.2021 година 

 

Днес, 30.09.2021 г. от 10:03 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 И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и 

бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“, А. Иванова - директор на 

дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

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. Доклад вх.№ В-Дк-319/27.09.2021 г. относно годишен доклад и сравнителен 

анализ на ВиК сектора за 2020 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Силвия Маринова,  

Василена Иванова, Лолита Косева 

 

2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 г. от 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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, Людмила Ненова, Снежана Станкова, 

 Хриси Йорданова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 
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3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 20.08.2021 г. от 

„Мост Енерджи Газ“ ООД 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, Людмила Ненова, Снежана Станкова,  

Александра Димитрова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

4. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 24.08.2021 г. от 

„Микс газ Груп“ ООД 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,  

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-998 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 

от 31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова, Деница Лефтерова,  

Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-999 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 

от 01.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Александра Димитрова,  

Деница Лефтерова, Рада Башлиева, Светослава Маринова 

 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно годишен доклад и сравнителен 

анализ на ВиК сектора за 2020 г. 

 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги (ЗРВКУ), Комисията изготвя ежегоден доклад за извършената от 

нея дейност, както и за състоянието на ВиК сектора. Докладът се публикува на страницата 

на комисията в Интернет, за което се съобщава най-малко в един централен всекидневник 

в 7-дневен срок от публикуването. Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, докладът по ал. 1 

съдържа сравнителен анализ на дейността на ВиК операторите по основните параметри на 

бизнес плановете, цените на ВиК услугите, определените от Комисията показатели и 

тяхното изпълнение. 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите 

(НРКВКУ), Комисията изготвя и публикува по реда на чл. 30 ЗРВКУ в срок десет месеца 

след края на всяка календарна година годишен доклад за своята дейност и за качеството 

на ВиК услугите и състоянието на отрасъл ВиК. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че 
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докладът по ал. 1 включва най-малко: индивидуален раздел за всеки един ВиК оператор с 

оценка на постигането по всеки един от показателите за качество на ВиК услугите, както и 

съответните препоръки (т. 1); сравнителна оценка на достигнатите нива на показателите за 

качество между ВиК операторите съгласно групите по чл. 23 (т. 2); информация за 

състоянието на отрасъл ВиК относно степента на постигане на всеки един от показателите 

за качество на ВиК услугите и тяхната устойчивост (т. 3); друга информация, посочена в 

нормативен акт (т. 4). Съгласно ал. 3, в срока по ал. 1 Комисията изготвя и публикува на 

своята интернет страница и обобщена информация за изпълнението на годишните 

индивидуални целеви нива на показателите за качество за всеки ВиК оператор. 

Настоящият анализ, изготвен за целите на регулирането на ВиК услуги в 

съответствие с разпоредбите на чл. 30 от ЗРВКУ и чл. 43 от НРКВКУ, обхваща 2020 г., 

която е четвъртата година от регулаторен период 2017-2021 г. Анализът с общ обем 151 

страници, от които 81 страници текстова част (включително таблици и графики), и 3 бр. 

приложения с обем 70 страници в които са посочени конкретни данни по ВиК оператори. 

В рамките на анализа е посочена следната информация: 

Глава I: Данни за ВиК оператори – посочена е информация за статута на ВиК 

услугите и активите във ВиК сектора; статута и изискванията към ВиК операторите; 

изискванията за управление на ВиК системите; групи ВиК оператори; новите нормативни 

изисквания за регулаторен период 2017-2021 г.; разглеждането от КЕВР на бизнес планове 

и ценови заявления през 2017-2020 г. (включително одобрени бизнес планове и спрени 

производства поради настъпило окрупняване или неяснота за собствеността на ВиК 

системите); данни за ВиК активи и данни за водни количества; 

Глава II: Състояние на информационните източници на ВиК операторите -  данни 

за извършените през периоди  планови проверки на ВиК оператори, с отчетените 

резултати и направените констатации относно наличието и състоянието на изискуемите от 

дружествата електронни регистри и бази данни. Представена е обобщена информация по 

дружества за степента на внедряване и качеството на информация за съответните регистри 

и бази данни.  

Глава III: Оценка на качество на информация и оценка на изпълнение на нивата на 

показателите за качество за дружествата, имащи одобрени бизнес планове и ценови 

заявления през 2020 г. Конкретните оценки на ВиК операторите са посочени в 

Приложение №2. Оценките на качество на информация са съгласно извършените планови 

проверки на дейността на ВиК операторите за 2020 г., в съответствие с т. 66 от Указания 

НРКВКУ. Оценките на изпълнението на показателите за качество са извършени в 

съответствие с т. 47 от Указания НРКВКУ.  

Глава IV: Постигнати нива на показателите за качество на ВиК услугите –  

представена е информация за всички показатели за качество общо за сектора, и по групи 

дружества. Данни за отчетените от ВиК операторите конкретни нива на ПК за 2020 г. са 

посочени в Приложение №2 и Приложение № 3. 

Глава V: Приходи, оперативни и капиталови разходи, дълготрайни активи, 

инвестиции – посочена е обобщена информация общо за сектора и по групи дружества за: 

приходи по услуги; структурата и разпределението на оперативните разходи по услуги; 

отчетна и балансова стойност, и натрупана амортизация на дълготрайните активи (по 

услуги, както и разпределение между собствени и публични активи, а за публичните 

активи – разпределение между изградени със средства на ВиК операторите и 

предоставени от АВиК или Общинските съвети за управление; отчетени инвестиции от 

ВиК операторите имащи одобрени бизнес планове за 2020 г. (сравнение разчет/отчет и 

изпълнение), общите отчетени инвестиции от всички дружества, както и получена 

информация за извършените инвестиции от други източници (ОПОС 2014-2020, 

ПУДООС, програма за развитие на селските райони, държавен бюджет чрез МРРБ). 
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Приложения на доклада: Приложение 1: Групи ВиК оператори;  Приложение 2: 

Индивидуални раздели за ВиК оператори с одобрени бизнес планове през 2020 г., с 

посочена информация за оценка на степента на внедряване на изискуемите регистри и 

бази данни, информация за разчет/отчет на показателите за качество и оценка на 

качеството на информация, и оценка на изпълнение на показателите за качество;  

Приложение 3: Постигнати нива на показатели за качество – ВиК оператори без одобрени 

бизнес планове през 2020 г. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва И. Касчиев. Докладът обхваща четвъртата година от регулаторен период 

2017-2021 г. Изготвя се ежегодно във връзка с изискванията на чл. 30 от ЗРВКУ и чл. 43 

от НРКВКУ. Съдържанието и структурата на доклада следват вече установената практика 

в тези доклади, които са изготвяни за предишните години от регулаторния период. 

В Глава І е представена информация за ВиК операторите, изискванията към ВиК 

дружествата; изискванията за управление на ВиК системите; групи ВиК оператори; 

новите нормативни изисквания през настоящия регулаторен период; подробна 

информация за разглеждането и одобряването на бизнес плановете през регулаторния 

период и информация за ВиК активите и данни за водните количества за 2020 г. 

В Глава II е представена информация за състоянието на информационните 

източници на ВиК операторите, извършените през годините на регулаторния период  

проверки на операторите и обобщена информация за дружествата, попадащи в обхвата на 

доклада, за степента на внедряване и качеството на информация на съответните регистри 

и бази данни. 

В Глава III е представена информация как се оценява качество на информация и 

изпълнението на нивата на показателите за качество. 

В Глава IV е представена обобщена информация за постигнатите нива на 

показателите за качество на ВиК услугите общо за сектора и по групи дружества.  

В Глава V е представена обобщена информация за приходите от ВиК услуги общо 

за сектора, оперативните и капиталовите разходи, дълготрайните активи и инвестициите. 

Представена е информация за дружествата, които имат одобрени бизнес планове, 

съответно изпълнението на отчетените от тях инвестиции през 2020 г., както и общите 

отчетени инвестиции от целия ВиК сектор, включително информацията, която е 

представена от други източници, които също осигуряват инвестиции във ВиК активи. И. 

Касчиет отбеляза, че не всички са представили конкретни данни, но което е дадено, е 

обобщено. 

В Приложение 1 на доклада са посочени групи ВиК оператори;  Приложение 2: 

Индивидуални раздели за ВиК оператори с одобрени бизнес планове към 2020 г., с 

посочена информация за оценката на степента на внедряване на изискуемите регистри и 

бази данни, информация за разчет/отчет на показателите за качество и оценка на 

качеството на информация, и оценка на изпълнение на показателите за качество;  В 

Приложение 3 е представена отчетната информация за постигнатите нива на показатели за 

качество от дружествата, които нямат одобрени бизнес планове към 2020 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 6, т. 1 от Правилника за 

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

във връзка с чл. 30 от ЗРВКУ и чл. 43 от НРКВКУ, работната група предлага КЕВР да 

вземе следните решения: 

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад. 

2. Годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2020 г. да бъде 

публикуван на интернет страницата на Комисията в раздел ВиК/Информационна система. 
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И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 6, т. 1 от Правилника за 

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

във връзка с чл. 30 от ЗРВКУ и чл. 43 от НРКВКУ, КЕВР  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 

2020 г. 

2.  Годишният доклад и сравнителният анализ на ВиК сектора за 2020 г. да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията в раздел ВиК/Информационна 

система. 

 

 

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 два гласа 

(Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К 

сектора.  
 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-950 от 15.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 г. от „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

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

24.09.2021 г. открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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-188 от 03.08.2021 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 писмo с изх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 

10.08.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: доказателства за представителната власт на адв. 

Радослав Миков и адв. Катерина Новакова съгласно изискванията на чл. 3, ал. 5 от НЛДЕ 

– пълномощно с нотариално заверен подпис на лицето, представляващо по закон 

заявителя; копия от дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния 

персонал на дружеството съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, както и документи, 

удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от ръководния персонал с 
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„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.; доказателства за притежаваните материални ресурси, 

включително доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността, а именно: копия на договори и фактури за покупка на 

компютърни компоненти и сотфтуер; копия на договори за електронна поща; писмо за 

потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ, че 

компютърните компоненти и софтуер на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. отговарят на 

софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в 

т.ч. по отношение на операционната система, минимален размер на оперативната памет и 

софтуерни програми; доказателства за предоставените от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 

обезпечения по договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД; прогнозни счетоводни баласи, отчети 

за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана 

съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ и данни за извършени сделки с природен газ и сключени 

договори с клиенти за доставка на природен газ на българския пазар. С писма с вх. № Е-

ЗЛР-Л-62 от 18.08.2021 г., от 09.09.2021 г. и от 14.09.2021 г. заявителят е представил 

изисканите данни и документи. 

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

вх. № Е-Дк-950 от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 198 от 20.09.2021 г., т. 3. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 24.09.2021 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. „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 

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 съответния срок, в 

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

1. Видно от представените Общо удостоверение с реф. № 1422846.2049175 от 

02.03.2021 г. и Удостоверение за представителна власт с реф. № 1504927.2175810 от 

27.05.2021 г., издадени от Търговско-промишлената палата на Р Гърция и препис от 

Устава на дружеството с реф. № 1338757.1924701 от 08.12.2020 г., заявителят е 

акционерно дружество с ЕТР № 556901000, вписано в Общия търговския регистър на Р 

Гърция, със седалище и адрес на управление: авеню „Марину Антипа“ № 92, п.к. 14121, 

община Хераклион, Атики. 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. има следния предмет на дейност: основни – 

изпомпване на природен газ (доставен в течно или газообразно състояние) и търговия на 

едро с природен газ, в течно или газообразно състояние; вторични – други строителни 

индустрии, неуточнени, регистрирани другаде; търговия на едро с природен газ, в течно 

apis://NORM|4076|0||/
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или газообразно състояние; изпомпване на природен газ, доставен в течно или 

газообразно състояние; услуги по пренос на природен газ чрез тръбопроводи; строителни 

работи за магистрални газопроводи; услуги по разпределение на газообразни горива чрез 

тръбопроводи; търговия на дребно с природен газ, в течно или газообразно състояние; 

услуги по търговия (продажба) с електроенергия; търговия с газообразни горива 

посредством тръбопроводи; преработване и депониране на неопасни отпадъци; услуги по 

компостиране на отпадъци; услуги по оползотворяване на други неметални суровини; 

производство на етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и други газьоли или 

въглеводородни газове, с изключение на природен газ; търговия на едро с други течни и 

газообразни горива и свързани продукти; търговия на едро с етилен, пропилен, бутилен, 

бутадиен и други газьоли или въглеводородни газове, с изключение на природен газ; 

търговия на едро с асфалт или нефтен битум и битуминозен пясък; производство на 

електроенергия; производство на въглеводороди и продукти от тях; разпространение на 

газообразни горива посредством тръбопроводи; инженерно, химическо или друго 

третиране на неметални отпадъци за превръщане във вторични суровини. 

Капиталът на дружеството е в размер на 17 518 199,2 (седемнадесет милиона 

петстотин и осемнадесет хиляди, сто деветдесет и девет) евро, разпределен в 198 980 

поименни акции, всяка с номинална стойност 88,04 евро, като „ХЕЛЕНИК РИПЪБЛИК 

АСЕТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ФЪНД“ С.А. (HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT 

FUND S.A.) има 65% дялово участие и „ХЕЛИНИК ПЕТРОЛИЪМ СОСИЕТЕ 

АНОНИМЕ“ (HELLENIC PETROLEUM SOCIETE ANONYME) е с 35% дялово участие. 

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: Асимакис 

Фотопулос; Димитриос Сакалайос; Димитриос Самолис; Марика Ламбру; Евангелос 

Козмас; Павлос Камарас; Елени Зилакаки; Панайотис Деметропулос; Йорданис 

Прокопидис – заместник-председател; Йоанис Пападопулос – председател; Константинос 

Ксифарас – главен изпълнителен директор. Представители на дружеството, които не са 

членове на Съвета на директорите са: (...). Председателят на Съвета на директорите 

представлява дружеството съдебно и извънсъдебно, следи за изпълнението на решенията 

на Съвета на директорите, представлява и може да обвързва правно дружеството по 

отношение на всякакви въпроси, свързани с дейността на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., 

съгласно решенията на представителните органи. Главният изпълнителен директор 

представлява и обвързва заявителя пред трети страни по всички въпроси, свързани с 

дейностите и операциите на дружеството. Управлението на делата на дружеството и 

представителството на дружеството пред трети страни при изпълнение на търговски 

дейности, включитело всякакви дейности, които попадат в обхвата на разпоредбите на 

Правилник за възлагане и изпълнение на проекти и Правилник за възлагане на поръчки, се 

осъщрествява от лицата на ръководни длъжности в дружеството, надлежно 

упълномощени за тази цел. 

Видно от горното, „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. e търговец, регистриран по 

законодателството на Р Гърция, 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 членовете на Съвета на директорите в 

качеството им на членове на управителния орган на заявителя, 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. Главният изпълнителен 

директор на дружеството, в качеството си на негов представител, е декларирал, че „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 
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природен газ“ и не му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е 

и декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и 

данни. В допълнение е представено Удостоверение с реф. № 8971/2021 от 03.06.2021 г. от 

Първоинстанционен съд на Атина, Отделение по несъстоятелност и Удостоверение с реф. 

№ 28165/2021 от 03.06.2021 г. от Първоинстанционен съд на Атина за липса на текущо 

производство по несъстоятелност или ликвидация. 

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

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е поискало да му бъде 

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

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

реализацията на бизнес намеренията на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. в Р България. 

Предвид активното участие на заявителя на българския пазар на природен газ и опита на 

други европейски пазари на природен газ „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. счита, че 

българския пазар има сериозни перспективи за развитие. Дружеството отбелязва, че това 

разбиране се базира на тенденциите за повишена конкуренция, продължаващото отваряне 

на свободния пазар на природен газ и изискванията на европейските регламенти и 

директиви по отношение на интеграцията на либерализирания пазар в страната и региона. 

Заявителят подчертава, че за разрастването и развитието на пазара допринасят 

действащият вече организиран борсов пазар на природен газ и увеличаването на 

продуктовото портфолио на платформата, развитието на газовата инфраструктура в 

страната, както и промените в регулаторната рамка. Според заявителя предлаганият срок 

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

намерения на дружеството чрез подсигуряване на стабилен паричен поток и оформяне на 

естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в 

Р България. 

С оглед гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ, 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. „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от офис на адрес: авеню „Марину Антипа“ № 92, п.к.14121, Община 

Хераклион, Атики, Република Гърция. В тази връзка е представено копие на Частен 

договор за удължаване и изменение на срока на договор за наем на недвижим имот за 

търговско ползване от 25.06.2021 г., сключен между (…) и „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. АД посочва, че дейността на дружеството ще се осъществява 

чрез информационна система със следните технически характеристики: операционна 

система Windows 10, 64 bit; версия на Word 2016, 64 bit; версия на Excel 2016, 64 bit; 

антивирусна защита Symantec (Broadcom) EndPoint Security 14; защитна стена Cisco 

w/FirePower; сървъри Windows 2012 – 2019, Vmware 6.7; електронна поща Outlook 2016, 

64 bit; имейл сървър Office 365; връзка със системата за търговия Trayport Joule Direct – 

Joule front-end Microsoft, NET Framework 4.7.2., TSL/SSL сертификати; централни сървъри 
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и системи за съхранение IBM, Lenovo; SAP 6 – счетоводна система. В тази връзка 

дружеството е представило копие на Справка от центъра за обслужване на лицензианти на 

Microsoft относно валиден Договор за лицензии с Microsoft с идн. № (…), както и копие на 

фактура. В допълнение заявителят е представил Споразумение № (…) от (…) г. със (…) за 

предоставяне на хардуер и софтуер услуги за техническа поддръжка и обслужване, както 

и справки за статуса на антивирусната система и защитната стена  Дружеството посочва, 

че разполага с интернет връзка със симетрична скорост 250 Mbps, като в тази връзка е 

представило Договор № (…) от (…) г. за предоставяне на услуги за достъп до интернет с 

(…) и Договор от 01.01.2021 г., сключен със същото дружество за подновяване на 

договорения срок за 12 (дванадесет) месеца, както и копия на фактури за заплатени 

услуги. „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило информация относно информационните 

и комуникационните средства, чрез които ще се осъществява търговията с природен газ, 

както следва: Intra PC Unlimited Work 9 Gen., Intel Core i5 940, със всички необходими 

входноизходни периферни устройства, за закупуването на които дружеството е 

представило копие на фактура. 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 468 от 22.07.2021 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 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. март 2020 г. 

дружеството има успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки 

на нея. Заявителят е представил копие на писмо с изх. № БТГ 74-00-192-(1) от 29.07.2021 

г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което се посочва, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. има достъп 

до  

стр. 5 от 11  

Платформата за търговско диспечиране (CDP) с възможност да: подава заявки и 

коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на количествата 

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

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

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

количества на пунктове за предаване/приемане, информация за балансовия статус, 

месечни отчети за представени услуги. В допълнение, дружеството е представило 

електронно писмо от 17.06.2016 г. от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 

енергия (ACER) с потвърждение, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., с ACER код: 

А0004373H.GR, е регистриран администратор по Registered Reporting Mechanism (RRM), 

съгласно изискванията за докладване на собствена информация по Регламент (ЕС) № 

1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно 

интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Въз основа на 

гореизложеното, може да се приеме, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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“ 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило схема на управленската структура, както 

и трудови договори. Представени са препис на учредителен акт на дружеството, 
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автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и сертификати, 

удостоверяващи опита и квалификацията на членовете на управителния орган и персонала 

за извършване на дейността „търговия с природен газ“. 

Видно от представената информация, членове на Съвета на директорите, които са 

заети с дейността „търговия с природен газ“, имат дългогодишен професионален опит в 

сферата на енергетиката, бизнес развитието, инвестициите и финансите, като са заемали 

ръководни позиции в държавни учреждения и частни дружества. Организационната 

структура на дружеството включва Главен изпълнителен директор, Правен отдел, 

Съветник по бизнес развитие, Отговорник за спазване на антитръстовите правила, Служба 

по европейски въпроси и международни отношения, Направление „Дъщерни дружества“, 

Бизнес звено за финансови дейности, Бизнес звено за търговски дейности, Бизнес звено за 

стратегия и развитие и Бизнес звено за административни дейности. Пряко ангажирани с 

дейността „търговия с природен газ“ са двама служители на мениджърска длъжност: 

ръководител на Правен отдел и отговорник за спазване на антитръстовите правила. В 

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

трима служители, съгласно сключени с тях трудови договори – ръководител на отдел 

„Клиенти и пазари“, ръководител на звено „Регионални пазари“ и сътрудник в звено 

„Регионални пазари“. 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. 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. посочва, че е основният вносител на природен газ и на 

втечнен природен газ в Р Гърция, като притежава повече от 25 години опит на гръцкия 

пазар на природен газ. Дружеството отбелязва, че е страна по най-големия за Р Гърция 

дългосрочен договор с (…) и е единственото дружество в Р Гърция, което е подписало 

дългосрочни договори с (…). В допълнение заявителят посочва, че е започнал да сключва 

сделки с природен газ в Р България през 2017 г., като по този начин е придобил 

значителен опит и познания за правилата и практиките, приложими на българския газов 

пазар. „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е установило регулярен бизнес с природен газ с 

български търговци и индивидуални потребители, като е въвело и хеджиране в газовите 

операции на дружеството. В тази връзка дружеството е представило Договор от 08.11.2019 

г. за покупко-продажба на природен газ, сключен (…), по силата на който е продало (…) 

MWh природен газ на Виртуална търговска точка, както и Договор № 1102 от 31.05.2021 

г. за покупко-продажба на природен газ, сключен с (…), по силата на който е продало (…) 

MWh природен газ на Виртуална търговска точка. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ 

С.А. 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е 

видно, че дружеството отчита печалба от 243 165 хил. евро за 2018 г., печалба от от 67 951 

хил. евро за 2019 г. и печалба в размер на 37 500 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на 

дружеството намаляват от 1 257 822 хил. евро през 2018 г. на 418 311 хил. евро за 2020 г. 

Общите разходи на дружеството намаляват от 952 562 хил. евро за 2018 г. на 380 541 хил. 

евро за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството намаляват от 1 666 329 хил. евро за 2018 

г. на 731 094 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 1 106 687 хил. евро за 

2018 г. на 108 447 хил. евро за 2020 г. Текущите активи намаляват от 559 642 хил. евро за 

2018 г. на 539 244 хил. евро за 2020 г. 
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Акционерният капитал намалява от 180 632 хил. евро за 2018 г. на 100 922 хил. 

евро за 2020 г., а собственият капитал на дружеството намалява от 912 975 хил. евро за 

2018 г. на 450 842 хил. евро за 2020 г. Нетекущите пасиви се намаляват за периода от 531 

926 хил. евро за 2018 г. до 4377 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 

221 427 хил. евро за 2018 г. на 275 875 хил. евро за 2020 г. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от 0,82 за 2018 г. на 10,50 за 2019 г. и намалява до 4,16 за 2020 г., 

което означава, че за периода дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за 

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

2,53 за 2018 г., на 3,30 за 2019 г. и 1,95 за 2020 г., което означава, че дружеството е имало 

свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност за периода е 1,21 за 2018 г., 7,13 за 2019 г. и 1,61 за 2020 г. и 

означава, 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-

икономическо състояние на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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: 

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

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

дружеството, а именно търговия и доставка на природен газ, както и дивиденти от участия 

в юридически лица. Дружеството е представило копие на писмо от 18.06.2021 г. от (…) за 

потвърждение на налично салдо по сметка на дружеството в евро. 

Видно от писмо с изх. № БТГ 74-00-192-(1) от 29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, заявителят има сключени действащи договори с оператора на преносната система за 

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

съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, както 

и договор за ползване на виртуална търговска точка. В потвърждение на задължението за 

поддържане на обезпечения са предоставени потвърждения за плащане (Суифт) относно 

предоставени гаранционни депозити по договорите, както следва: 

1. Потвърждение за плащане (Суифт) от 17.04.2019 г. от (…). по Договор за достъп 

и пренос на природен газ: гаранционен депозит в размер на (…) лв.; 

2. Потвърждение за плащане (Суифт) с реф. № 20190410110052005 от 10.04.2019 г. 

от Алфа Банк А.Е. по Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране: 

гаранционен депозит в размер на (…) лв. 

 

II. Бизнес план на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2021 – 2025 г. 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

За периода на бизнес плана 2021 – 2025 г. дружеството планира да продаде на 

българския пазар (…) GWh природен газ на стойност (…) хил. лв. Стратегията на 

заявителя е да предоставя природен газ на конкурентни цени от диференцирани 

източници и да увеличава пазарния си дял на българския пазар и регионалните пазари.  

 

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

периода 2021 – 2025 г. 
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„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. предвижда да продава природен газ на индустриални 

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

и средни 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, GWh (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

В бизнес плана „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период 

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

хил. евро за 2021 г.; (…) хил. евро за 2022 г.; (…) хил. евро за 2023 г.; (…) хил. евро за 

2024 г. и (…) хил. евро за 2025 г. 

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

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро 

за 2025 г.  

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

Нетекущите активи на дружеството нарастват от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро 

за 2025 г., а текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. евро за 2021 г. на 

(…) хил. евро за 2025 г. Акционерният капитал за 2021 г. е (…) хил. евро и остава със 

същата стойност до края на периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. евро за 

2021 г. на (…) хил. евро за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената 

печалба. Нетекущите пасиви се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за 

2025 г., а текущите пасиви намаляват от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за 2025 

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

прогнозираните парични средства и парични еквиваленти в края на периода за всяка една 

година от бизнес плана 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. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Счетоводна печалба (хил. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. евро)  (…) (…) (…) (…) (…) 

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 „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2021 – 2025 г.: 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност 2,35 за 2021 г. и се изменя до (…) за 2025 г. Коефициентът показва, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 1,78 

през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025 г. и показва, 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 1,26 за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. което означава, 

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 „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. 

 

 

Раздел Първи „Общи положения“ 

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

КЪМЪРШАЛ“ С.А. (Правилата) уреждат процедурите за работа с потребители, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и 

предложения, както и информацията, която се предоставя на клиентите от Дружеството. 

Чл. 2. (1) Дружеството е „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., с ЕТР № 556901000, вписано 

в Общия търговския регистър на Р Гърция, със седалище и адрес на управление: авеню 

„Марину Антипа” № 92, п.к. 14121, община Хераклион, Атики, притежаващо лицензия № 

............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република 

България за срок от …. години. 

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

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

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

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

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

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

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

сключени договори с клиентите. 

 

Раздел Втори „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 4. (1) Дружеството предоставя на своите клиенти информация за: 

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

2. информация, относно средствата за уреждане на спорове; 

3. възможни методи за плащане, които отразяват вероятното потребление; 

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството 
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и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

договора между страните. 

Чл. 5. (1) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес: ………; работно време 

на центъра за работа с клиенти: ………; електронен адрес:……, тел.:…….  

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

„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на 

дружеството, включително адрес, телефон, факс и електронен адрес. 

Чл. 6. В центъра за работа с клиенти, същите могат да:  

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

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

договорите;  

3. представят претенции по договорите;  

4. подават жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 7. Дружеството обменя информация в писмен вид, включително електронен, с 

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

договори. 

 

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

подадените жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 8. Всеки документ, подаден в Дружеството от клиент, се регистрира във 

входящ регистър. 

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

1. да е написана на български език; 

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

лицето, срещу което е жалбата; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

подателят разполага с такива; 

5. да е подписана от жалбоподателя. 

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

жалбоподателя с указания за коригирането й. 

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

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

организирана среща с подателя, на която да бъдат обсъдени оплакванията му, 

основателността им и начините за удовлетворение на исканията му. 

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

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

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.  

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

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

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

срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 10 (десет) дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

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

писмен вид в срока по чл. 10, ал. 2. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, са основателни, Дружеството 

взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг 

от срока по чл. 10, ал. 2. 

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

уведомява писмено за това. 
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(3) В случай че жалбата или сигналът не бъдат уважени, Дружеството посочва 

своите мотиви за това в писмения отговор до подателя. 

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

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

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

дневен срок. 

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

искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в рамките на 15 

(петнадесет) работни дни се правят необходимите проверки и се набелязват мерки за 

действие, ако такива бъдат счетени за необходими от Дружеството. 

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

КЪМЪРШАЛ“ С.А. по сигнала, предложението, искането му в срок от 3 (три) работни дни 

след решение какви мерки ще бъдат взети за удовлетворяване на подателя. 

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

предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. 

Чл. 16. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане 

на документа, при поискване от подателя. 

 

Раздел Четвърти „Заключителни разпоредби“ 

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

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен 

газ“. 

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

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

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

§ 2. В случай на изменения в законодателството, които водят до противоречие с 

разпоредбите на тези Правила, то спорните текстове се заместват от императивните норми 

на закона. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото заявление от „ДЕПА 

КЪМЪРШАЛ“ С.А. са отразени в доклад от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 

198 от 20.09.2021 г., т. 3. На 24.09.2021 г. е проведено открито заседание в изпълнение на 

изискванията на ЗЕ. На него е присъствал представител на дружеството, който е заявил, че 

е съгласен с изготвения 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. лицензия за осъществяване на дейността 

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

решение; 

2. Одобрява на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., вписано в Общия търговския регистър на 

Р Гърция с ЕТР № 556901000, лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 

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-948 от 15.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 20.08.2021 г. от „Мост Енерджи Газ“ 

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

природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 24.09.2021 г. 

открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-73 от 20.08.2021 г. от „Мост Енерджи Газ“ ООД 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-205 от 24.08.2021 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-73 от 

26.08.2021 г. от „Мост Енерджи Газ“ ООД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: декларация за истинността на заявените обстоятелства 

и на приложените документи и данни, съгласно чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; декларация по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „д“ от НЛДЕ; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов 

пазар на природен газ, че компютърните компоненти и софтуер на „Мост Енерджи Газ“ 

ООД 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; доказателства за притежаваните материални 

ресурси, включително доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за 

извършване на дейността, а именно: копия на договори и фактури за покупка на 

компютърни компоненти и софтуер; копия на договор за електронна поща; копия на 
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договор/и за доставка на интернет; данни за опита на заявителя относно извършването на 

подобна дейност/данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или 

акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество; доказателства за 

наличието и числеността на персонала и неговата квалификация за извършване на 

дейността и за познаване на пазара на природен газ: документи, удостоверяващи трудово-

правната обвързаност на лицата от персонала със заявителя (трудови договори и/или 

уведомление от Национална агенция по приходите по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда); 

данни за образованието и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, 

подлежаща на лицензиране, съгласно организационната структура на дружеството 

(дипломи за завършено образование и квалификация и други документи), в т.ч. и по 

отношение на лицето, заемащо длъжността „главен счетоводител“. С писмо с вх. № Е-

ЗЛР-Л-73 от 02.09.2021 г., заявителят е представил изисканите данни и документи. С 

писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 14.09.2021 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 15.09.2021 г. и с вх. № 

Е-13-179-9 от 21.09.2021 г. „Мост Енерджи Газ“ ООД е представило допълнителни 

документи.  

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

вх. № Е-Дк-948 от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 198 от 20.09.2021 г., т. 4. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 24.09.2021 г. е проведено 

открито заседание. На откритото заседание не са присъствали представители на 

дружеството. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 23.09.2021 г. във връзка с покана за участие 

в откритото заседание управителят на дружеството е уведомил, че няма да се възползва от 

предоставената възможност за участие в заседанието, като е изразил съгласието си с 

изготвения доклад и съдържащите се в него констатации и заключения. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Мост Енерджи Газ“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-73 от 20.08.2021 

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. № 

20210727142745 от 27.07.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 

206416630, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, Община Столична, Район Витоша, бул. „България“ № 

118.  

„Мост Енерджи Газ“ ООД има следния предмет на дейност: Търговия, внос, износ, 

продажба в страната и чужбина на природен газ и всякакви видове газове, както и 

всякаква друга дейност, свързана с газ; маркетинг и търговия с въглеводороди; 
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проектиране и изграждане на обекти в енергетиката, придобиване на дялове от дружества 

в енергетиката, разработване и реализация на енергийни проекти и всички други 

дейности, разрешени от българското законодателство, в съответствие с всички 

лицензионни, регистрационни и други законови изисквания, които са приложими. 

Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, който е обособен в 10 

(десет) дяла, всеки един от който е на стойност 10 (десет) лева. Внесен е изцяло от 

учредителите и разпределен между следните съдружници: „Мост Енерджи“ АД, 

притежаващ три дяла, всеки един от които по 10 (десет) лева, на обща стойност 30 

(тридесет лева); Тони Латева Тенева, притежаваща 6 (шест) дяла, всеки един от които на 

стойност 10 (десет) лева, на обща стойност 60 (шестдесет) лева; Георги Атанасов 

Самандов, притежаващ 1 (един) дял от 10 (десет) лева, на обща стойност 10 (десет) лева. 

Дружеството се управлява от съдружниците заедно и се представлява от управителя 

Георги Атанасов Самандов. 

Видно от горното, „Мост Енерджи Газ“ ООД 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 управителя на дружеството, същият не е 

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

за престъпление против собствеността или против стопанството; 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“ и не му е отказвано 

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

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. 

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 „Мост Енерджи Газ“ ООД е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следният аргумент: 

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

предвидима бизнес среда и перспективност в дейността. 

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. 

„Мост Енерджи Газ“ ООД е заявило, че предвижда да извършва дейността 

„търговия с природен газ“ в офис, а именно: гр. София, бул. „България“ № 118. В тази 

връзка е представило копие на договор, сключен на (…). между (…) и (…) за наем на 

офис. Съгласно цитирания договор, в наемната цена е включено ползването на интернет и 

телекомуникационни услуги, за което заявителят е представил и изрична декларация. 

Представени са и Договор за предоставяне на информационни услуги от (…)г. между (…) 

и (…) и Договор за колокация на телекомуникационно оборудване от 09.07.2013 г. между 

(…) и (…), видно от които в офиса на заявителя има осигурен интернет, който 

дружеството ползва по силата на договора за наем от 01.08.2021 г. Представено е 
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удостоверение за собственост от SUPERHOSTING.BG, с изх. № 142 от 01.09.2021 г., 

което удостоверява, че „Мост Енерджи Газ“ ООД използва имейл клиент на сървърите на 

SUPERHOSTING.BG и домейн mnrg.eu към 01.09.2021 г.  

Дружеството е заявило, че офисът е оборудван с преносими компютри 2 броя – 

Lenovo, видно от представеното копие от фактура. Представена е информация относно 

техническите характеристики на информационната система и софтуера, които ще се 

използват за търговия с природен газ, както следва: операционна система Linux Mint; 

процесор Intel (R) Core TM i5 – 7200 CPU @ 2.50 Ghz 2.70 Ghz;, инсталирана памет 

(RAM): 8 GB; версия  на текстообработваща програма Libre Office; версия на софтуер за 

електронна таблица Libre Office; версия на клиента за електронна поща Mozilla 

Thunderbird; антивирусна защита Clam AV. Сървърът за електронна поща е нает и се 

хоства от SUPERHOSTING.BG. 

„Мост Енерджи Газ“ ООД, с писмо от 25.08.2021 г. е поискало потвърждение от 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД относно наличие на техническа осигуреност за осъществяване 

на комуникация и обмен на информация между двете дружества. 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 501 от 

25.08.2021 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 „Мост Енерджи Газ“ ООД и „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД. 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД отбелязва, че „Мост Енерджи Газ“ ООД има права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната 

платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като считано от месец август 2021 г. дружеството 

има успешен достъп до системата за борсова търговия. 

В допълнение заявителят е представил и писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. № 

БТГ 24-00-1853-(1) от 29.07.2021 г. относно техническата обезпеченост на „Мост Енерджи 

Газ“ ООД за сключване на сделки с природен газ. От писмото е видно, че към 26.07.2021 

г. „Мост Енерджи Газ“ ООД на основание сключени валидни договор за достъп и пренос, 

договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране на Виртуална търговска 

точка с „Булгартрансгаз“ ЕАД е получил достъп до ИС 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; достъпва 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 предоставени услуги. 

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

ООД 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“ 

„Мост Енерджи Газ“ ООД е представило схема на организационна структура както 

и декларация, че персоналът на дружеството притежава квалификация за упражняване на 

дейността; данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал на 
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заявителя, данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране и учредителен акт на дружеството. 

Видно от представената информация управителят има опит, организационни, 

комуникативни и технически умения за организиране и осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. Заемал е управленски позиции в търговски дружества, 

включително с опит в енергийната област, изграждането, поддръжката, въвеждане в 

експлоатация и ремонт на енергийни обекти. 

Организационната структура на дружеството включва: управител; експерт 

Прогнозиране и балансиране и експерт Анализ пазари. В дейността на дружеството пряко 

ангажирани с търговията с природен газ са управителят (експерт Прогнозиране и 

балансиране) и един служител, назначен на трудов договор, на длъжност „главен 

счетоводител“ (експерт Анализ пазари). Дружеството посочва, че съгласно Договор за 

услуга от 01.10.2014 г., счетоводното обслужване се извършва от фирма (…). 

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. 

„Мост Енерджи Газ“ ООД посочва, че е новоучредено дружество, регистрирано 

през 2021 г. Като доказателства за опита на дружеството в извършване на дейността 

„търговия с природен газ“ са представени: договор за покупко-продажба на природен газ 

от 01.06.2021 г. между „Мост Енерджи Газ“ ООД и (…) и проформа фактура за извършена 

доставка на природен газ от „Мост Енерджи Газ“ ООД на (…). Представено е и 

удостоверение от Агенция „Митници“ за регистрация по чл. 57а, ал.1, т. 2 от Закона за 

акцизите и данъчните складове за продажба на природен газ – в газообразно състояние. 

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

ООД 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: 

„Мост Енерджи Газ“ ООД е новоучредено дружество. Приложено е извлечение от 

разплащателната сметка на дружеството в „УниКредит Булбанк АД, с изходящ № 64-

009698 от 19.08.2021 г., според което към (…). крайното салдо по сметката е (…). 

„Мост Енерджи Газ“ ООД има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, както следва: Договор № 4931 от 14.04.2021 г. за достъп и пренос на природен газ по 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № 4932 от 14.04.2021 г. за 

покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № 4933 от 14.04.2021 г. за 

ползване на виртуална търговска точка. Във връзка със задължението за поддържане на 

обезпечения по горепосочените договори заявителят е представил платежно нареждане за 

внесени депозити, както и копие на писмо с изх. № 24-00-2254 (1) от 17.09.2021 г. от 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, съдържащо справка за налични обезпечения, както следва: 

1. По Договор за достъп и пренос № 4931 от 14.08.2021 г.: обезпечение в размер на 

(…).лв. под формата на паричен депозит; 

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4932 от 

14.08.2020 г.: обезпечение в размер на (…) лв. под формата на паричен депозит. 

Заявителят има сключено Споразумение за членство с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД от 

27.07.2021 г. и е предоставил документ за внесен депозит в размер на (…) лв. 

 

II. Бизнес план на „Мост Енерджи Газ“ ООД за периода 2021 – 2025 г. 
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„Мост Енерджи Газ“ ООД 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. 

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 покупна цена лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Прогнозни количества за покупка/продажба на 

природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Мост Енерджи Газ“ ООД 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: 33 

хил. лв. за 2021 г.; 129 хил. лв. за 2022 г.; 40 хил. лв. за 2023 г., 88 хил. лв. за 2024 г. и 85 

хил. лв. за 2025 г.  

Общите приходи нарастват от 1217 хил. лв. за 2021 г. на 11 634 хил. лв. през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от 1180 хил. лв. за 2021 г. на 11 540 хил. лв. 

за 2025 г. Общата сума на активите на дружеството нараства от 156 хил. лв. за 2021 г. до 

1541 хил. лв. за 2025 г. Текущите активи се увеличават от 141 хил. лв. за 2021 г. до 1441 

хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи се увеличават от 15 хил. лв. за 2021 г. до 100 хил. лв. 

за 2025 г. Собственият капитал нараства от 33 хил. лв. за 2021 г. на 376 хил. лв. за 2025 г. 

Нетекущи пасиви не са планирани за периода. Текущите пасиви се увеличават от 123 хил. 

лв. за 2021 г. до 1165 хил. лв. за 2025 г. 

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

постъпления от дейността са от приходи от търговски контрагенти, а плащанията са към 

търговски контрагенти и други. 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 „Мост 

Енерджи Газ“ ООД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2021 г. до (…) през 2025 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 (…) през 2021 г. се увеличава 

до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни 
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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 „Мост Енерджи Газ“ ООД 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 „Мост Енерджи 

Газ“ ООД  

 
Раздел първи „Общи положения“ 
 

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

„Мост Енерджи Газ“ ООД като търговец на природен газ и купувачите по договори за 

покупко-продажбата на природен газ по свободно договорени цени, като определят: 

1. процедурите за работа с потребителите: 

2. реда за сключване на договори за продажба на природен газ с Потребители; 

3. условията и реда за подаване на жалби, сигнали и предложения; 

4. срокове за разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и 

предложения. 

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

Енерджи Газ“ ООД, ЕИК 206416630, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

Община Столична, Район Витоша, бул. „България“ № 118, 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. Отношенията между „Мост Енерджи Газ“ ООД и всеки един от 

Потребителите се уреждат въз основата на отделен писмен договор, сключен между 

страните. 

Чл. 3. „Мост Енерджи Газ“ ООД сътрудничи с организациите на потребителите, 

представляващи техните интереси. 

Чл. 4. Настоящите Правила за работа с Потребителите на енергийни услуги се 

приемат на основание и в съответствие със Закона за енергетиката и издадените въз 

основа на него наредби и общи административни актове – Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, Правила за достъп, Правила за търговия и 

други правила, регламентиращи сключваните от него сделки. 

 

Раздел втори „Специализирано звено за работа с потребителите“ 

Чл. 5. „Мост Енерджи Газ“ ООД създава специализирано звено за работа с 

Потребителите в рамките на организационната си структура. 

Чл. 6. Специализираното звено за работа с Потребителите поддържа център за 

работа с Потребителите, 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. 

Чл. 7. Специализираното звено за работа с Потребителите, както и центърът за 
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работа с Потребителите са разположени в офиса на „Мост Енерджи Газ“ ООД, находящ се 

на адрес: гр. София, бул. „България“ № 118. 

Чл. 8. Работното време с Потребители на центъра за работа с Потребителите е всеки 

делничен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа. 

 

Раздел трети „Процедури за работа с потребителите, сключване на договори с 

потребители за продажба на природен газ“ 

Чл. 9. За нуждите на сключване на индивидуален договор за продажба на природен 

газ с Потребител, „Мост Енерджи Газ“ ООД предоставя на Потребителя нужната 

информация, която да позволи на Потребителя да направи своя избор, който включва: 

1. всички характеристики на услугата, които трябва да бъдат известни на 

Потребителя, включително технически параметри по доставката на природен газ; 

2. цена, количество, начин на плащане и други договорни условия; 

3. опасностите, свързани с обичайното ползване на стоката; 

4. условията за ползване на стоката; влиянието, което тя оказва върху други стоки и 

услуги при евентуална съвместна употреба или ползване. 

Чл. 10. Договорът с Потребител се сключва в писмен вид, в офиса на „Мост 

Енерджи Газ“ ООД. При подписване на договора, на Потребителя се предоставя 

безплатно копие от настоящите Правила. 

 

Раздел четвърти „Условия и ред за подаване на жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 11. Потребителите имат право да подават молби, жалби, сигнали или 

предложения и да получават отговори на тях в определените от действащото 

законодателство и настоящите Правила форми и срокове. 

Чл. 12. Упражнявайки правото си по предходния член, Потребителите подават в 

писмен вид молби, жалби, сигнали или предложения до „Мост Енерджи Газ“ ООД, 

изпратени по пощата или предадени лично на адреса на центъра за работа с 

Потребителите. 

Чл. 13. Всяка постъпила молба, жалба, сигнал или предложение се регистрира под 

входящ номер в специален за целта Входящ регистър, воден от „Мост Енерджи Газ“ ООД, 

като се записва датата на постъпване, подател и кратко описание на предмета. 

Чл. 14. Документацията относно всички жалби, молби, сигнали и предложения, 

както и отговорите по тях се съхраняват за период най-малко една година от приключване 

на преписката, доколкото не е определен друг срок съгласно действащото 

законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на 

разглеждане на жалба, при поискване от Клиента. 

Чл. 15. При поискване, всеки подател на молба, жалба, сигнал или предложение, 

получава от деловодството на дружеството талон с вписан в него входящ номер на 

подадения документ. 

Раздел пети „Разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и 

предложения“ 

Чл. 16. (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; 
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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. 17. (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. 18. (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. 19. 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. 20. 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. 
 

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.3.:  

Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на подаденото от „Мост Енерджи 

Газ“ ООД заявление са отразени в доклад от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол 

№ 198 от 20.09.2021 г., т. 4. На 24.09.2021 г. е проведено открито заседание в изпълнение 

на изискванията на ЗЕ, на което не са присъствали представители на дружеството. С 

писмо от 23.09.2021 г., във връзка с отправена покана за участие в открито заседание, 

управителят на дружеството е уведомил, че няма да се възползва от предоставената 

възможност, като е изразил съгласие с изготвения доклад и съдържащите се в него 

констатации и заключения. 

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 
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Комисията да реши: 

1. Издава на „Мост Енерджи Газ“ ООД лицензия за осъществяване на дейността 

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

решение; 

2. Одобрява на „Мост Енерджи Газ“ ООД 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 „Мост Енерджи Газ“ ООД, с ЕИК 206416630, лицензия № Л-568-15 от 

30.09.2021 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 „Мост Енерджи Газ“ ООД 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-947 от 15.09.2021 г. във 

връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 24.08.2021 г. от „Микс газ Груп“ 

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

природен газ”, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 24.09.2021 г. 

открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-74 от 24.08.2021 г. от „Микс газ Груп“ ООД 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-207 от 25.08.2021 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-74 от 
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27.08.2021 г. от „Микс газ Груп“ ООД е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: автобиографии и 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“ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 и чл. 11, 

ал. 7, т. 3 от НЛДЕ; прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за 

периода на бизнес плана по години в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 2 от 

НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 02.09.2021 г. заявителят е представил изисканите 

данни и документи. 

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

вх. № Е-Дк-947 от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 198 от 20.09.2021 г., т. 5. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 24.09.2021 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. „Микс газ Груп“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-74 от 24.08.2021 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. № 

20210709140552 от 09.07.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

205966393, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, област София (столица), община Столична, р-н 

Витоша, ул. „Секвоя“ № 1А. 

„Микс газ Груп“ ООД има следния предмет на дейност: вътрешна и външна 

търговия, внос и износ, доставки в страната, в европейската общност и извън общността 

на енергийни продукти, течни горива, втечнен газ, електрическа енергия, химикали, 

добити от петрол, сделки с природен газ, горива и енергийни продукти, съхранение и 

пренос на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна 

дейност, консултантски услуги, комисионна дейност, спедиционна дейност, рекламно-

информационна, маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на 

български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и извършване на всякаква 

търговска дейност, незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 

10 000 (десет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки. Дяловете са разпределени между 

съдружниците както следва: Адвокатско дружество „Делибалтов, Милкова, Иванова“ 

притежава 5000 (пет хиляди) дяла; Веселин Стефанов Трендафилов – 2000 (две хиляди) 

дяла и Андрей Владимирович Кристов притежава 3000 (три хиляди) дяла. За управители 
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на дружеството са определени съдружниците Веселин Стефанов Трендафилов и Андрей 

Владимирович Кристов, които управляват, представляват и задължават заявителя заедно и 

поотделно. 

Видно от горното, „Микс газ Груп“ ООД 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 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, 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 с изх. № 20210709140720 от 09.07.2021 г. от Агенция по вписванията и 

Удостоверение от 12.07.2021 г. от Софийски градски съд за липса на текущо производство 

по несъстоятелност или ликвидация. 

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

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ „Микс газ Груп“ ООД е поискало да му бъде 

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

аргументи: дружеството посочва, че създаденият организиран пазар на природен газ е 

важна стъпка към либерализацията на пазара на природен газ в Р България, което от своя 

страна ще доведе до увеличение на броя на търговските участници и интензивността на 

сключваните от тях сделки. В тази връзка „Микс газ Груп“ ООД, като съществуващ 

участник на пазара, отбелязва, че ще продължи да осъществява и развива дейността си. 

Заявителят планира да направи инвестиции в компютърно оборудване и програмни 

продукти, да разкрие нови работни места с разширяване на пакета от услуги, предлагани 

на клиентите, както и да повиши ефективността на работата на своя екип чрез 

организиране на обучения. С оглед изложеното дружеството посочва, че исканият срок на 

лицензията ще осигури възможност за гарантиране на стабилен паричен поток от 

дейността и възвръщане на инвестициите, както и утвърждаване на позициите на 

дружеството на либерализирания пазар. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е 

обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

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

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

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията. 

„Микс газ Груп“ ООД предвижда да осъществява дейността „търговия с природен 

газ“ от офис в гр. София, п.к. 1616, ул. „Секвоя“ № 1А, ет. 3. В тази връзка заявителят е 

представил копие на Договор за наем от 11 януари 2021 г. сключен между „Собел Сървис“ 

ООД и „Микс газ Груп“ ООД. 
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Дружеството посочва, че съгласно посочения Договор за наем офисът е оборудван 

със следните материални ресурси: Менажиран суитч – 1 бр.; Рутер със защитна стена – 1 

бр.; Потребителски работни станции – 4 бр., които разполагат с 4 бр. монитора и 

специализирани програмни продукти, разработени от дружеството за управление и 

автоматизиране на вътрешните процеси, свързани с администриране на търговията с 

природен газ; Мрежов принтер и скенер – 4 бр. 

„Микс газ Груп“ ООД е представило информация относно софтуерните и 

програмни продукти, които се използват за търговия с природен газ, както следва: 

операционна система Microsoft Windows 10 Pro; версия на Word – Microsoft Word 365; 

версия на Excel – Microsoft Excel 365; електронна поща – Microsoft Outlook 365; 

антивирусна защита – Microsoft Windows Defender, Clam AV, Spamassassin. Заявителят 

отбелязва, че използва собствен сървър за електронна поща, който се подържа от 

дружеството и се намира в дата центъра му с операционна система Microsoft Windows 

Server 2019, а именно: Microsoft Exchange 2019. В допълнение дружеството посочва, че 

сървърът поддържа функция за обратно известяване за статуса на входяща/изходяща поща 

(Delivery Status Notification) и е свързан през защитен рутер непосредствено към интернет, 

като не разполага с прехвърлящ (relay) сървър. 

„Микс газ Груп“ ООД уточнява, че мрежата на дружеството е свързана с интернет 

чрез 50 Mbps симетричен резервиран оптичен канал. 

Заявителят подчертава, че цялата информационна мрежа, която използва за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ е предоставена на дружеството по 

силата на Договора за наем и плащанията, направени по него, съгласно приложено копие 

на фактура. 

„Микс газ Груп“ ООД допълва, че за работа извън офисните помещения е закупило 

два броя преносими компютри със следните параметри: лаптоп Dell Vostro 3590, Intel Core 

i5 – 10210U (6MB Cache, up to 4.2 GHz), 15.6" FHD (1920x1080) AG, HD Cam, 8 GB DDR4 

2666 MHz, 256 GB M.2 PCle NVMe SSD, Intel UHD Graphics, 802.11ac, BT, Windows 10 

Pro, Black, като в тази връзка е представено копие на фактура. 

Дружеството е представило копие на Споразумение за членство на платформата за 

търговия на „Газов Хъб Балкан ЕАД“ № С-024 от 04.02.2020 г. С оглед изпълнение на 

изискванията за доказване на наличие на права върху техническата осигуреност за 

сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил и копие на писмо с изх. № 

ГХБ 476 от 28.07.2021 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 „Микс газ Груп“ ООД и „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД. както и че от м. февруари 2020 г. дружеството има успешен достъп до 

системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Микс газ Груп“ ООД 

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“ 

„Микс газ Груп“ ООД е представило схема на управленската и организационна 

структура, както и щатно и поименно разписание на персонала. Представено е копие на 

учредителен акт на дружеството, автобиографии и копия на дипломи за завършено 
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образование, 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 управителите имат дълъг професионален опит 

на ръководни позиции в различни дружества, включително енергийни в Р България и 

други държави в рамките на Европа. Заявителят посочва, че пряко ангажирани с 

търговията с природен газ са трима служители на длъжност мениджър „Покупки 

продажби“, съгласно представени 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. 

Заявителят посочва, че всички съдружници в дружеството притежават значителен 

опит в осъществяването на търговия с природен газ. „Микс газ Груп“ ООД подчертава, че 

адвокатското дружество „Делибалтов, Милкова, Иванова“ е специализирано в 

консултирането на клиенти, извършващи търговия с природен газ, като клиентите му са 

сключили сделки с природен газ с обем от 1 000 000 000 куб. м. за предходната година. 

Дружеството отбелязва, че Веселин Трендафилов също притежават дългогодишен опит в 

областта на търговията с природен газ като съдружник и съуправител на дружеството 

„Месер-Химко Газ“ ООД, което е един от лидерите на пазара на технически газове в 

Европа. Заявителят посочва, че Андрей Кристов също притежава богат опит в 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, като в периода 1997 – 1998 г е 

изпълнителен директор на „Лукойл-България“ ЕООД. 

В допълнение „Микс газ Груп“ ООД подчертава, че е член на Регионалната 

платформа за резервиране на капацитет (RBP) с ACER код: А00166043.BG, притежава EIC 

код 58Х-136-MIX-GAZ и е регистрирано съгласно разпоредбата на чл. 57а, ал. 1, т. 2 от 

Закона за акцизите и данъчните складове за продажба на природен газ за битови или 

стопански нужди. 

Съгласно представената информация за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

дружеството е реализирало сделки с природен газ в размер на (…) MWh. Дружеството е 

посочило, че тази информация представлява защитена търговска тайна по смисъла на чл. 

37 от закона за защита на конкуренцията. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД 

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“ 

„Микс газ Груп“ ООД е регистрирано в началото на 2020 г. и поради това е 

представило годишен финансов отчет за 2020 г., от който е видно, че дружеството отчита 

печалба от 667 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството са в размер на 1603 

хил. лв. Структурата на общите приходи включва приходи от услуги и продажба на стоки. 

Общите разходи на дружеството са в размер на 861 хил. лв. за 2020 г. Структурата на 

общите разходи включва разходи за: суровини и материали; външни услуги; амортизации; 

възнаграждения и осигуровки на персонала; балансова стойност на продадените активи, 

лихви и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството е в размер на 2146 хил. лв. за 2020 г. 

Нетекущите активи са в размер на 53 хил. лв., а текущите активи са в размер на 2089 хил. 

лв. за 2020 г. Записаният капитал е в размер на 5 хил. лв. за 2020 г. Собственият капитал 

на дружеството е в размер на 672 хил. лв. Нетекущите пасиви са в размер на 20 хил. лв. 

Текущите пасиви са в размер на 1454 хил. лв. за 2020 г. 

От паричните потоци за 2020 г. е видно, че паричните постъпления са от основната 

търговска дейност на дружеството – постъпления от търговски контрагенти. Плащанията 
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са свързани с трудови възнаграждения, лихви, комисионни и други. При инвестиционната 

дейност плащанията са свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата 

дейност има постъпления, свързани с получени заеми и с емисия и обратно придобиване 

на ценни книжа, а плащанията са свързани със задължения по лизингови договори. 

Паричните наличности в края на годината са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Микс 

газ Груп“ ООД за 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

12,68 за 2020 г. Това означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен 

капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност е 

1,44 за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за 

погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност е 0,46 

за 2020 г., което означава, че дружеството може да 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-икономическо състояние на „Микс газ Груп“ ООД може да се определи като 

добро за 2020 г. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници: 

Заявителят посочва, че средствата, които ще използва за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“, ще бъдат: средства от дейността, като от 

създаването на дружеството до 31.12.2020 г. е реализирана печалба в размер на 667 000 

лв., и заети средства от финансираща банка. В тази връзка е представено копие на 

Удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД за разрешен револвиращ кредит за оборотни 

средства с цел обезпечаване на доставки на газ в размер на (…) хил. лв., като се посочва, че 

към 18.08.2021 г. „Микс газ Груп“ ООД не е имало просрочени плащания и изпълнява 

всички условия по договора за кредит. Заявителят е представил и копие на Удостоверение 

от „Уникредит Булбанк“ АД за открита разплащателна сметка в лева с наличност към 

05.08.2021 г. в размер на (…) лева. 

Дружеството е представило копия на сключени действащи договори с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ, за покупка и продажба на 

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

поддържа обезпечения, както и договор за ползване на виртуална търговска точка. 

Дружеството е посочило, че тази информация представлява защитена търговска тайна по 

смисъла на чл. 37 от Закона за защита на конкуренцията. Във връзка със задължението за 

поддържане на обезпечения заявителят е представил копие на писмо с изх. № 24-00-1850 

(1) от 28.07.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, съдържащо справка за налични обезпечения 

както следва: 

1. По Договор за достъп и пренос № 4350 от 28.01.2020 г.: обезпечение в размер на 

(…) лв. под формата на депозит и (…) лв. под формата на банкова гаранция; 

2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 4351 от 

28.01.2020 г.: обезпечение в размер на (…) лв. под формата на депозит и (…) лв. под 

формата на банкова гаранция. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Микс Газ Груп“ ООД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Микс Газ Груп“ ООД за периода 2021 – 2025 г. 

„Микс Газ Груп“ ООД 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. 

Заявителят планира да продава и закупува природен газ от различни доставчици в и 

извън Европейския съюз. 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. 

Прогнозни количества природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh  (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозен обем на приходите  

Заявителят е посочил, че планира да сключва договори за покупка за година, като 

количествата ще бъдат доставяни на равни дялове всеки календарен ден през даден месец. 

При сключване на договори за покупко-продажба на природен газ дружеството ще 

изисква от всички свои клиенти да осигуряват обезпечения, осигуряващи пълното 

изплащане на закупения природен газ след неговата доставка. За продажбите на 

дългосрочни сегменти „Микс газ Груп“ ООД планира да изисква от всички свои клиенти 

да предоставят неотменяеми и безусловни банкови гаранции в полза на дружеството, като 

продавач и доставчик на природен газ. 

 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Микс газ Груп“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период 

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

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

хил. лв. за 2025 г. 

Нетните приходи от продажби 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. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали, външни 

услуги, персонал, за амортизации и други разходи. 

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

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

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

(…) хил. лв. за 2025 г. Основният капитал е в размер на (…) хил. лв. за 2021 г. и остава 

непроменен до края на периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. за 2025 г. Заявителят предвижда нетекущи пасиви в размер на (…) хил. лв. за 

2021 г. хил. лв. и (…) хил. лв. за 2022 г. 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 

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

Плащанията за основната дейност са за възнаграждения и осигуровки на персонала, за 

лихви и комисионни, плащания на данъци и други. По отношение на паричните потоци от 

финансовата дейност са предвидени постъпления от емитиране и обратно придобиване на 

ценни книжа и плащания на заеми и лихви задължения по лизингови договори. 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 
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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 „Микс 

газ Груп“ ООД 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 се изменя 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 показателите определени на база 

обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Микс 

газ Груп“ ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Микс газ Груп“ ООД 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 „Микс газ Груп“ 

ООД 

 

Раздел Първи „Общи положения“ 

Чл. 1. Правилата за работа с потребители на енергийни услуги на „Микс газ Груп“ 

ООД (Правилата) уреждат процедурите за работа с потребители, реда и сроковете за 

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

запитвания и предложения, както и информацията, която се предоставя на клиентите от 

Дружеството. 

Чл. 2. (1) Дружеството е „Микс газ Груп“ ООД, ЕИК 205966393, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 

гp. София, paйон „Витоша“, Кв. Бояна, ул. „Секвоя“ № 1А, притежаващо лицензия № 

............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република 

България за срок от …. години. 

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

Дружеството. 

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

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

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

търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.). 
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Чл. 4. Копие на Правилата се предоставя на всеки клиент на Дружеството при 

сключване на договор. 

Чл. 5. Дружеството създава и поддържа информационна база данни, включително 

входящ и изходящ регистър на оферти, договори, документи и кореспонденция със своите 

клиенти. Всеки документ, постъпил към Дружеството, се регистрира в съответната база 

данни и му се дава идентификационен номер. 

 

Раздел Втори „Взаимоотношения с клиенти“ 

Чл. 6. (1) Дружеството предоставя на своите клиенти информация за: 

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

2. информация, относно средствата на уреждане на спорове; 

3. възможни методи за плащане, които отразяват вероятното потребление; 

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

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

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

договора между страните. 

Чл. 7. (1) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес: гр. София, paйон 

„Витоша“, Кв. Бояна, ул. „Секвоя“ № 1А; работно време на центъра за работа с клиенти е 

между 09:00 и 17:00 в работни дни; електронен адрес:……, тел.:…….  

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

„Микс газ Груп“ ООД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително адрес, телефон, факс и електронен адрес. 

Чл. 8. В центъра за работа с клиенти, същите могат да:  

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

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

договорите;  

3. представят претенции по договорите;  

4. подават жалби, сигнали предложения, искания и запитвания. 

Чл. 9. Дружеството обменя информация в писмен вид, включително електронен, с 

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

договори. 

Чл. 10. Дружеството своевременно уведомява клиентите си за значими промени в 

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

връзка с участието им на свободния пазар на природен газ. 

 

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

подадените жалби, сигнали искания, запитвания и предложения“ 

Чл. 11. (1) Жалбите, молбите, сигналите, запитванията и предложенията се подават 

от клиентите в писмен вид на посочените в договора за покупко-продажба на природен газ 

адрес, факс или електронен адрес, на вниманието на лицето за контакти с потребителите. 

(2) Всеки документ, подаден в Дружеството от клиент, се регистрира във входящия 

регистър по чл. 5. 

Чл. 12. (1) Подавана от клиент жалба трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е написана на български език; 

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

лицето, срещу което е жалбата; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

подателят разполага с такива; 

5. да е подписана от жалбоподателя. 
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(2) Ако жалбата не отговаря на изискванията на ал. 1, същата се връща на 

жалбоподателя с указания за коригирането й. 

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

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

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

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

исканията му. 

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

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

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.  

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

по чл. 5 или от получаването на коригирания документ по чл. 12, ал. 2. 

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

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

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

Чл. 14. Жалбоподателят следва да бъде уведомен за решението, взето по жалбата в 

писмен вид в срок от 3 (три) работни дни от произнасянето по жалбата. 

Чл. 15. 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. 16. (1) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, предложение, 

искане или запитване, в срок от 15 (петнадесет) работни дни се правят необходимите 

проверки и се набелязват мерки за действие, ако такива бъдат счетени за необходими от 

Дружеството. 

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

Дружеството по сигнала, предложението, искането или запитването в срок от 3 (три) 

работни дни след вземане на решение.  

Чл. 17. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са 

основателни, Дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или 

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

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

уведомява писмено за това. 

Чл. 18. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите, исканията, 

запитванията и предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. 

Чл. 19. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане 

на документа, при поискване от подателя. 

 

Раздел Четвърти „Заключителни разпоредби“ 

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

приложение и неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен 

газ“. 

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

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

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

§ 2. В случай на изменения в законодателството, които водят до противоречие с 

разпоредбите на тези Правила, то спорните текстове се заместват от императивните норми 

на закона. 

 

Изказвания по т.4.:  
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Докладва А. Иванова. Резултатите от анализа на заявлението, подаденото от „Микс 

газ Груп“ ООД, са отразени в доклад от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 198 

от 20.09.2021 г., т. 5. На 24.09.2021 г. в изпълнение на изискванията на ЗЕ е проведено 

открито заседание, 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 „Микс газ Груп“ ООД лицензия за осъществяване на дейността 

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

решение; 

2. Одобрява на „Микс газ Груп“ ООД 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 „Микс газ Груп“ ООД, с ЕИК 205966393, лицензия № Л-569-15 от 

30.09.2021 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 „Микс газ Груп“ ООД Правила за работа с потребители на 

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

 

В заседанието по точка четвърта 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.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 от 

31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 от 31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане 

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

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

1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 
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Със Заповед № З-Е-215 от 02.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

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

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

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-83 от 

07.09.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е изискано да представи допълнителни 

данни и документи, както следва: проект на правила за работа с потребители на енергийни 

услуги съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2, т. 10 от НЛДЕ; доказателства за 

притежаваните материални ресурси, включително доказателства за изградената 

информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно: копия на 

договори и фактури за покупка на компютърни компоненти и софтуер, копия на договор 

за електронна поща; потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен 

газ, че компютърните компоненти и софтуер на „АИК Ен ерджи Румъния” С.Р.Л 

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; прогнозни цени и количества за 

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

разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; 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 извършени сделки с природен газ в Р 

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

организиран борсов пазар, ако има такива; данни и зает с осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ с „АИК Енерджи Румъния” С.Р.Л. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 

от 15.09.2021 г., от 17.09.2021 г. и от 21.09.2021 г. заявителят е представил изисканите 

данни и документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 

I. „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 от 

31.08.2021 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. № 452011 

от 16.06.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с Регистрационен 

номер в Търговския регистър: J40/16277/2017; Единен идентификатор на европейско ниво 

(EUID): ROONRC.J40/16277/2017, Единен регистрационен номер: 38254910, вписано в 

Национална Служба Търговски регистър на Румъния, със седалище: гр. Букурещ, сектор 

1, шосе „Букурещ-Плоещ“ № 19-21, сграда Бъняса Бизнес Център, участък 2, етаж 7. 
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„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. има следния предмет на дейност: търговия на едро 

с химически вещества и продукти; производство на азотни съединения и торове; 

производство на други основни неорганични химични продукти; дейности по 

мениджмънт (управление и експлоатация) на изчислителни средства; складиране; 

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

посредничество с горива, руди, метали и химични продукти за индустрията; доставка на 

пара и климатизация; производство на газ; търговия с електрическа енергия; 

разпределение на електрическа енергия; транспортиране на електрическа енергия; 

производство на електроенергия; търговия с газообразни горива по газопреносната мрежа; 

разпределение на газообразни горива по газопреносната мрежа. Основната дейност на 

дружеството съгласно Националния класификатор на икономическите дейности на Р 

Румъния е търговия с газообразни горива по газопреносната мрежа. 

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) леи, 

разпределен в 50 000 дяла, всеки с номинална стойност 10 леи. Капиталът на дружеството 

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

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, а именно: AIK ENERGY LTD, 

което има 49 900 бр. дружествени дялове или 99,8% дялово участие и AIK GROUP LTD, 

което е със 100 бр. дружествени дялове или 0,2% дялово участие. „АИК Енерджи 

Румъния“ С.Р.Л. се управлява и представлява от управител – Сергиу Балан, които според 

Учредителния акт на дружеството има пълни правомощия за представляване и е назначен 

от Общото събрание за неопределен период от време.  

Видно от горното, „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. e търговец, регистриран по 

законодателството на Р Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, 

ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, 

ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз. 

 

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

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

престъпление против собствеността или против стопанството. Управителят на 

дружеството, в качеството си на негов представител, е представил декларация за 

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

изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и декларации, че дружеството не е в 

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

му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито му е отказвано 

издаване на лицензия за същата дейност. 

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

чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. 

 

3. Срок на исканата лицензия 

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

съответствие с изискванията на НЛДЕ „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е поискало да му 

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

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

Р България. В тази връзка, „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. счита, че ще осигури 

достатъчно ресурси, както за извършване на дейността си през десетгодишния период на 

действие на лицензията, така и за гарантиране на изпълнението на задълженията си по 

сключените сделки с природен газ. Дружеството счита за обосновано лицензията за 

търговия с природен газ да бъде издадена за срок от десет години, като по този начин ще 

има възможност да развива дейността си в посока придобиване на необходимия опит в 
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условията на развиващ се газов пазар, както и да утвърди позициите си на 

либерализирания пазар. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

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

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

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания 

за осъществяване на дейността по лицензията. 

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от офис на адрес: гр. Букурещ, сектор 1, шосе „Букурещ-Плоещ“ № 19-21, 

сграда Бъняса Бизнес Център, участък 2, етаж 7. 

Дружеството е представило информация относно информационните и 

комуникационните средства, чрез които ще се осъществява търговията с природен газ, 

както следва: Ultrabook/Laptop ASUS 14" ZenBook UX4330FAC, FHD, Procesor IntelA, 

Corea c, i5-1020U (6M Cache,up to 4.20 GHz), 8 GB, 512 GB SSD, GMA UHD, Win 10 pro, 

Royal Blue-UX433FAC-A517SR – 10 броя, със всички необходими входно-изходни 

периферни устройства, за закупуването на които дружеството е представило копия на 

фактури. Заявителят е представил и копия на фактури за закупуването на 

телекомуникационни устройства: Apple iPhone 8 64 GB Space Grey – 20 бр. „АИК 

Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило копие от Договор за наем № 3802 от 13.03.2020 г. 

за осигуряване на ксерокс оборудване, а именно: четири броя ксерокс Версалинк С8030 

копирен/принтер/скенер/wifi и два броя office finisher LX/уред за перфориране/факс.  

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. посочва, че дейността на дружеството ще се 

осъществява чрез информационна система със следните технически характеристики: 

операционна система Windows 10 Pro; Bitdefender Antivirus Plus 2020 1 PC, Scratch Card-

AV01ZZCSN1201HEN, както и лицензирана информационна програма MyEnerdgy. В тази 

връзка дружеството е представило копия на фактури. „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. 

разполага с интернет връзка – фиксирана и мобилна. В тази връзка дружеството е 

представило Договор сериен № (…) г. за доставка на интернет, сключен с (…). 

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 510 от 14.09.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се 

посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на 

софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в 

т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и 

софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на 

лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между „АИК Енерджи 

Румъния“ С.Р.Л. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че в случай, че „АИК Енерджи 

Румъния“ С.Р.Л. желае да получи права върху техническата осигуреност за сключване на 

сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, следва да 

премине успешно процедурата по подновяване на членството си на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД, съгласно приложимите Правила за работа на организиран борсов пазар. 

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

Румъния“ С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило схема на управленската и 

организационната структура, както и доказателства за наличие и численост на персонала – 

справки за трудови договори. Представени са копие на учредителен акт на дружеството, 

автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и сертификати, 

удостоверяващи опита и квалификацията на управителя и персонала за извършване на 

дейността „търговия с природен газ“.  

Видно от представената информация, управителят има дългогодишен 

професионален опит като ръководител на проекти и екипи и е натрупал задълбочени 

познания за бизнеса в сферата на енергетиката, като е заемал ръководни позиции в 

различни дружества в Европа и извън нея. Организационната структура на дружеството 

включва: генерален директор, който контролира основаната дейност на дружеството; 

заместник-генерален директор, който контролира ежедневната оперативна дейност на 

дружеството; отдел „Енергия, газ и петрол“; отдел „Финанси и счетоводство“ и отдел 

„Човешки ресурси“. В цялостната управленска и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ в отдел „Енергия, газ и петрол“ е 

обособен отдел „Газ“. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с 

природен газ в Р България са трима служители, съгласно представени справки на 

сключени с тях трудови договори – съветник (експерт/инспектор/референт/икономист) в 

търговията и маркетинга; началник служба и оператор по въвеждане, валидиране и 

обработка на данни. От представените документи за персонала е видно, че притежава 

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

природен газ. 

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. посочва, че извършва търговия с природен газ на 

енергийните пазари в Р Румъния и в други европейски страни. В тази връзка дружеството 

отбелязва, че притежава: лицензия за доставка на природен газ, издаден от Румънския 

регулаторен орган за енергия (ANRE), която е призната в Чехия и Словакия; лицензия за 

доставка на природен газ, издадена от Унгарски орган за регулиране на енергетиката и 

комуналните услуги (MEKH); регистрация като търговец на природен газ на италианската 

енергийна борса (GME); Регистрация като потребител на националната система за 

природен газ (NNGS) в регистъра на Регулаторния орган за енергия на Гърция (RAE); 

регистрация като търговец на природен газ в Австрия; лицензия за доставчик на природен 

газ, издадена от Служба за пазари на газ и електроенергия във Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия (OFGEM). В допълнение заявителят посочва, че е в 

процес на получаване на лицензии в сектор „природен газ“ в Р Испания, Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия, Р Франция, Кралство Нидерландия и Р 

Полша. В газовия сектор портфолиото на дружеството се основава на закупуване, 

транспортиране, съхранение и продажба на природен газ, като основните му контрагенти 

са търговци на едро, спедитори, доставчици на общински комунални услуги, промишлени 

потребители и дистрибутори. В тази връзка „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е 

представило копие на потвърждение за индивидуален договор с № 19V000063 от 

30.06.2020 г. за доставка на природен газ на виртуална търговска точка с период на 

доставка 01.07.2020 г. – 01.08.2020 г. и копие на потвърждение за индивидуален договор с 

№ 19V000046 от 03.03.2020 г. за доставка на природен газ в периода на 05.03.2020 г. – 

01.04.2020 г. 

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

С.Р.Л. притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

От годишните финансови отчети на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е видно, че 

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

приходи на дружеството нарастват от (…) леи през 2018 г. на (…) леи за 2020 г. 

Структурата на общите приходи включва приходи от дейността и финансови приходи. 

Общите разходи на дружеството нарастват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г., като 

основен дял имат разходите за суровини, материали, консумативи и стоки. Структурата на 

общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; 

персонала; финансови и други. Общата сума на актива на дружеството нараства от (…) 

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

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

Записаният капитал е в размер на (…) леи за 2018 г. и се увеличава до (…) леи за 2020 г. 

Собственият капитал на дружеството намалява от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. 

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

пасиви се увеличават от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. Показатели, 

характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АИК Енерджи Румъния“ 

С.Р.Л. за периода 2018 – 2020 г. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал за периода се изменя от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., което означава, 

че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от (…) за 2018 г. на 

(…) за 2020 г., което показва че дружеството може да е имало затруднения при погасяване 

на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова 

автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства 

се изменя от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., което показва, че дружеството може да е 

имало затруднения при покриването със собствен капитал на дългосрочните и 

краткосрочните си задължения.   

  

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило писмо-потвърждение 

№ 79.076 от 13.07.2021 г. за кредитоспособност, издадено от банка (…) в което се посочва, 

че заявителят има открити банкови сметки във валута леи, евро, щатски долари и 

британски лири с оборот в сметките, изразен в евро към 13.07.2021 г. в размер на (…). В 

допълнение заявителят е представил копие на преводно нареждане от (…) г. за 

гаранционен депозит към „Булгартрансгаз“ ЕАД в размер на (…). Въз основа на 

гореизложеното, може да се приеме, че „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. притежава 

финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.  

 

II. Бизнес план на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 

г 

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

периода 2022 – 2026 г. 

Прогнозните обеми търгуван природен газ 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 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни средни покупни цени, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни продажни цени, 

лв./MWh  
(…) (…) (…) (…) (…) 
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Прогнозни закупени количества 

природен газ./MWh. 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни продадени количества 

природен газ./MWh. 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

 

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет 

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

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

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

приходи нарастват от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. през 2026 г. Общите разходи се 

увеличат от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г. Структурата на общите разходи 

включва разходи за: материали и други. Общо активите се увеличават от (…) лв. за 2022 г. 

до (…) лв. за 2026 г. Нетекущите активи не са прогнозирани за периода. Текущите активи 

се увеличават от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г. Дружеството прогнозира 

увеличение на собствения капитал от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г., вследствие на 

увеличение на текущата печалба. Текущите пасиви се увеличат от (…) лв. за 2022 г. на 

(…) лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е 

видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – постъпления от 

клиенти, а плащанията са към доставчици. От паричните потоци е видно, че в края на 

всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни 

стойности. Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
 

Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

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

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

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

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

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АИК 

Енерджи Румъния“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 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 2022 г. се увеличава до (…) през 2026 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 2022 

г. и остава непроменен за всяка година от периода. 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 „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. е представило 

проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед 
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гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в 

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

и допълнения, както следва: 

 

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

Енерджи Румъния“ С.Р.Л. 

 

Раздел I „Общи положения“ 

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

уреждат отношенията между „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. и клиентите на 

дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането 

и отговора на подадени заявки, жалби, сигнали и предложения от потребителите на 

енергийни услуги, както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството 

преди сключването на договора. 

(2) Дружеството е „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л., със седалище и адрес на 

управление: Букурещ, Сектор 1, Шосе „Букурещ-Плоещ“ № 19-21, Баняса Бизнес Център, 

Корпус 2, ет. 7, регистрирано в търговския национален регистър към съда в Букурещ с 

регистрационен номер: J40/16277/2017, представлявано от Сергиу Балан, притежаващо 

лицензия с вх. № ……… от ....2021 г. за дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Република България за срок от 10 години.  

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

„АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. 

(4) Дружеството, в качеството му на търговец на природен газ, сключва сделки по 

свободно договорени цени за продажба на природен газ на Клиенти въз основа на 

писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), обн. ДВ, 

бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.  

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

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при предоставянето на услугите. 

(6) Дружеството спазва изискванията за конфиденциалност и предпазване на 

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

 

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

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

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

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

бланки във връзка с работата с Клиентите. 

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

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

задължително предоставя екземпляр от тези правила.  

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

се правят само при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и Клиента.  

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

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

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

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

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

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените;  

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

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

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови Клиенти съдържат и:  
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1. програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за 

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

количество;  

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

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

измерване на природния газ; 

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

задълженията му по договора за доставка;  

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

1. покупко-продажба на природен газ;  

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

и достъпа на Клиентите до газопреносната/ газоразпределителната мрежа.  

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

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

вероятното потребление.  

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

сключени договори с Клиентите.  

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

на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР).  

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

1. жалбите, молбите, сигналите и предложенията на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, молби, сигнали и предложения.  

Чл. 6. (1) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 

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

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

сключения договор между страните.  

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

доказва показателите и качеството на природния газ с удостоверение издавано от 

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

граница.  

 

Раздел III „Взаимоотношения с Клиенти“ 

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

структурата си.  

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

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

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по 

тях, за подаване на жалби и запитвания.  

(3) Центърът за работа с клиенти е: гр. Букурещ, Сектор 1, Шосе „Букурещ-Плоещ“ 

№ 19-21, Баняса Бизнес Център, Корпус 2, ет. 7. Работно време за работа с Клиенти: 10 ч. 

– 16 ч.; електронен адрес: office@aikenergy.ro, тел: ……... 

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

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

включително телефон и електронен адрес.  

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

сключването/прекратяването на договори.  

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

друг договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация:  
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1. обща информация: фирма на потребителя; седалище и адрес; лице (лица) за 

контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с Клиента; идентификационен код 

по ЕИК; данни относно банковата сметка;  

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

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

информация относно обектите на Клиента;  

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

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно 

договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на Правилата за търговия с 

природен газ;  

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния 

оператор на газопреносна/газоразпределителна мрежа.  

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

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

Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната промяна.  

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

своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на 

сделките, съгласно Правилата за търговия с природен газ.  

Чл. 9. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, 

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

на интернет страницата си. 

(2) Дружеството своевременно уведомява Клиента за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на Клиента 

във връзка с участието му на свободния пазар на природен газ.  

 

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

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

Чл. 10. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения. 

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

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

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

ал. 3, с входящ номер и дата.  

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

доставката на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството. 

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

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

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

представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен 

негов представител, Дружеството писмено указва това на подателя.  

Чл. 11. (1) Подаваните от Клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва 

да отговарят на следните изисквания:  

1. да са написани на български език;  

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

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

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

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

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

подателят разполага с такива;  

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

негов упълномощен представител.  
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(2) Дружеството има право да изисква от Клиента допълнителна информация 

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

съответната област, както и да извършва проверки на място. За направените проверки се 

съставя Констативен протокол, подписан от представител на Дружеството и Клиента, а в 

случай на отказ на Клиента или негово отсъствие – от двама независими свидетели. 

Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за 

Дружеството и Клиента. Дружеството е длъжно да предостави единия екземпляр на 

Клиента, а в случай, че той е съставен в негово отсъствие – да го изпрати по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка.  

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

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

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

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

Чл. 12. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

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

предложенията на Клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или по електронен път.  

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

по чл. 5, ал. 3.  

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

срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 (десет) дни, за което 

Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2.  

Чл. 13. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за 

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

12, ал. 2.  

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

писмения отговор до подателя.  

Чл. 14. (1) Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от него 

адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция.  

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

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

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

договора с Дружеството.  

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

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

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

съобщават основанията за това.  

(4) В случай, че Клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той 

има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез 

Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени 

доказателства в 7 (седем) дневен срок.  

Чл. 15. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и 

предложения в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да 

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

 

Раздел V „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № …от….2021 г. и са 

приложение и неразделна част от лицензия № …от …2021 г. за дейността „търговия с 

природен газ“. 

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

§ 3. В случай на несъответствие между българският и английският текст на 

Правилата, прилага се българската версия. 

 

Изказвания по т.5.:  

И. Н. Иванов каза, че е записано, че в приложение са дадени текстовете на 

лицензията и на Правилата за работа с потребители.  

А. Иванова отговори, че е само доклад. 

И. Н. Иванов отбеляза, че за т. 5 и т.6 от дневните редове няма приложения. 

Докладва А. Иванова. В Комисията е постъпило заявление от 31.08.2021 г. от „АИК 

Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. Въз основа на анализ на предоставените данни и 

документи по преписката се е установило следното: Видно от представените документи, 

заявителят е търговец, регистриран по законодателството на Р Румъния, следователно 

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

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

Европейския съюз. Видно от представените декларации, издаването на исканата лицензия 

не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Заявителят е поискал да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован. По отношение на техническите 

възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността, дружеството е 

представило необходимата информация - договори и фактури, които доказват наличието 

на такива възможности. С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на 

права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят 

е представил писмо от 14.09.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Въз основа на това може да се приеме, че „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. 

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

По отношение на човешки ресурси и организационна структура, видно от 

представената информация, дружеството има съответната организационна структура, като 

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

са трима служители, които притежават квалификация и познават пазара на природен газ. 

Въз основа на това може да се приеме, че заявителят притежава човешки ресурси и 

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

Относно финансови възможности за осъществяване на дейността и предоставените 

данни за източниците за финансиране и доказателства за наличието на тези източници, 

заявителят е представил писмо-потвърждение за кредитоспособност от „УниКредит 

Булбанк“ С.А., както и копие на преводно нареждане за внесен гаранционен депозит към 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „АИК 

Енерджи Румъния“ С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на 

дейността. 

Към подаденото заявление за лицензиране е предоставен и бизнес план за периода 

2022 – 2026 г., който има изискуемото съгласно НЛДЕ съдържание. Към заявлението е 

представен и проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги в 

изпълнение на разпоредбата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ. В представения проект, с оглед 

гарантиране на защитата на интересите на потребителите, са направени изменения и 

допълнения, които са отразени в доклада. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 21, 
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ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката и чл. 

9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с 

чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

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

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

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията; 

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

търговска регистрация „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

И. Н. Иванов каза, че с приемането на този доклад започва процедурата по издаване 

на лицензия и ще бъде проведено открито заседание. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание на 

Комисията по т. 2, на което да бъде разгледан докладът с участието на заявителя, за 

06.10.2021 г. от 10:00 часа. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с 

направеното допълнение. 

 

 

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

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 

10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във 

връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-998 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-83 от 31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.10.2021 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

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

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л., или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

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, 
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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 разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 

01.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 г. от „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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-216 от 03.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

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

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

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 

03.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С. А. е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „д“ от НЛДЕ, а 

именно декларация, че са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказ 

да се издаде лицензия за дейността търговия с природен газ, ако е издаван такъв отказ; 

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, т. 1 от НЛДЕ; 

прогнозни цени за продажба на природен газ и прогнозни количества за покупка на 

природен газ за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; 

доказателства за наличието на център на територията на Република България за 

предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с 

тях, съгласно чл. 38г от ЗЕ. 

С писмa с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 10.09.2021 г., от 14.09.2021 г., от 15.09.2021 г., от 

21.09.2021 г. и от 23.09.2021 г. е представил изисканите данни и документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката се установи следното: 

I. ”ДХТ Интернешънъл” С. А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 

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

газ“. 

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

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

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

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

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

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

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

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

лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е 

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

Търговски и дружествен регистър на Люксембург) от 05.08.2021 г., заявителят е 

акционерно дружество (публично дружество с ограничена отговорност), вписано с рег. № 

B132710, учредено съгласно законодателството на Люксембург, със седалище и адрес на 

управление: гр. Люксембург, ул. „Гийом Шнайдер“ № 6. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. има следния предмет на дейност: да инвестира, да 

купува и да придобива участия и дялове под каквато и да е форма във всякакви форми на 

дружества или образувания, независимо дали са люксембургски или чуждестранни, и да 

придобива чрез участия, апорти, покупки, опции или по какъвто и да е друг начин, 

всякакви ценни книжа, обезпечения, права, дялове, търговски марки, патенти и лицензи 

или всякакви други права, дялове, търговски марки, патенти и лицензи или всякакви други 

документи за собственост, които дружеството смята за подходящи, и по-общо казано, да 

държи, управлява, развива, обременява с тежести, продава или да се разпорежда с тях, 

изцяло или частично, при условия, които дружеството смята за подходящи. Освен това 

предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на газ, електроенергия и други 

свързани енергийни продукти, включително всякакъв вид горива, както и други основни 

продукти. Дружеството може да придобива участия в други дружества и прави 

инвестиции в производствени обекти, свързани с горепосочените сектори, както и да 

осъществява дейности по предоставяне на услуги или посредничество, свързани с 

предмета му на дейност, включително да участва във финансови и търговски сделки, 

свързани с износа и вноса на енергия, свързани с нея продукти и други основни продукти. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. може също така да сключва всякакви сделки, включително 

финансови или търговски сделки, които смята за подходящи. 

Капиталът на дружеството е в размер на 4 080 800 (четири милиона осемдесет 

хиляди и осемстотин) евро, който е внесен изцяло и е собственост на „Дюферко 

Партисипейшънс Холдинг“ С.А. 

Дружеството се ангажира с индивидуалния подпис на едноличния си директор или, в 

случай на повече директори, със съвместния подпис на двама директори, в т.ч. с подписа 

на председателя или заместник-председателя, освен в случаите, когато на изпълнителния 

директор е делегирано оперативното управление на бизнеса на дружеството (управляващ 

директор), в който случай дружеството се ангажира със съвместния подпис на 

управляващия директор и на председателя или заместник-председателя на съвета на 

директорите. 

Дружеството се представлява от Паоло Фоти (вицепрезидент) и Жулиен Гийом 

(управляващ директор). 

Видно от горното, „ДХТ Интернешънъл“ С.А. e търговец, учреден съгласно 

законодателството на Люксембург, 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 лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството; 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. Представена е и декларация за истинността на 

заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. 

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с 
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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. „ДХТ Интернешънъл“ С. А. е поискало да му бъде 

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

Дружеството посочва, че има опит както на българския пазар, така и на пазара в 

други държави-членки на Европейския съюз. Регистрирано е на платформата за търговия, 

управлявана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Сключило е необходимите споразумения с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка неговата дейност е в 

съответствие със съществуващите изисквания за достъп до българската национална 

преносна система за природен газ и изискванията за търговия на платформата  на „Газов 

Гъб Балкан“ ЕАД. В рамките на десетгодишния срок на лицензията „ДХТ Интернешънъл“ 

С.А. ще се съсредоточи върху вноса/износа на природен газ, търговията на едро и 

дейността по съхранение. В резултат на развитието на българската национална 

инфраструктура за пренос на природен газ през този период, включително на 

междусистемните газови връзки, и в допълнение, в резултат на очакваната либерализация 

на българския пазар на природен газ, дружеството очаква пазарът да стане конкурентен, 

ликвидността на пазара да се увеличи и заявителят да може да реализира своята бизнес 

стратегия за разширяване на операциите на групата на ДХТ в Европа. 

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. 

Дружеството декларира, че в качеството на мажоритарен акционер притежава 95% 

(деветдесет и пет процента) от акциите в капитала на „ДХТ Къмодитис“ С.А., дружество, 

учредено и съществуващо съгласно законите на Швейцария, с адрес на управление: 

Тревано 2а, Лугано 6900, Швейцарска конфедерация, вписано в Търговския регистър на 

кантон Тичино, с идентификационен номер: CHE-105.222.146 („ДХТ Къмодитис С.А.“). 

В съответствие с вътрешните отношения в рамките на Групата ДХТ, „ДХТ 

Къмодитис“ С.А. се задължава да предоставя на разположение на „ДХТ Интернешънъл“ 

С.А. технически ресурси, включително необходимите телекомуникационни ресурси за 

целите на търговията с природен газ на територията на Р България. В тази връзка, „ДХТ 

Къмодитис“ С.А. е сключило договори с доставчици, включително на 

телекомуникационни и интернет услуги. „ДХТ Интернешънъл“ С.А. декларира, че 

посочените телекомуникационни ресурси, по специално работна станция HP Workstation 

и преносим компютър HP notebook, Volp Phone със слушалки, Office 365 outlook с отделна 

сметка за всеки потребител и специфично разширение „@dxtcommodities.com“, мобилни 

телефони от второ поколение, и свързаността, осигурена от доставчика Swisscom чрез два 

отделни фиброоптични кабела с честотна лента 500 Mbps са налични за целите на 

търговията с природен газ от „ДХТ Интернешънъл“ С.А. на територията на Р България. В 

тази връзка дружеството е представило копия на фактури. 

Дружеството декларира, че разполага с хардуерно оборудване и стандартните 

софтуерни продукти и ползва инструмент за управление на системни инвентаризации, 

който сканира, картира и инвентаризира цялата мрежа и компютри на дружеството, за да 

следи мрежовите устройства и целия им съответен ИТ софтуер, ИТ хардуер и 



 51 

конфигурационни данни за Windows. Всеки потребител има стандартно офисно ИТ 

хардуерно оборудване и софтуерни продукти, като: работна станция HP с до шест 

монитора; преносими компютри HP, свързани с клавиатура и мишка; слушалки, свързани 

към VoIP телефони и към компютри; мобилни телефони от второ поколение, 

предоставени на всички съответни служители; многофункционални принтери (MFP), 

способни да печатат, копират и сканират при високи скорости и при висока разделителна 

способност; Windows 10 актуализиран до последната версия (най-малко версия 2H20); 

Office 365; всеки компютър е защитен с антивирусна защита Symantec Endpoint Protection. 

Цялото хардуерно оборудване, доставяно на потребителите, разполага с RAM капацитет 

до 64 Gb и не по-малко от 16 Gb. По-специално, на потребителите на „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. се предоставя: компютърна работна станция (HP Z2 или HP Z240) с 

RAM капацитет от 32 Gb до 64 (минимум 2667 MHz); преносим компютър (HP ZBook 

Firefly 15 G7 преносима работна станция) с RAM капацитет от 16 Gb до 32 (минимум 2667 

MHz). 
(…)  

По отношение на търговията с природен газ, „ДХТ Интернешънъл“ С.А. използва за 

маркетинг относно капацитета платформата RBP ежедневно почти от нейното създаване. 

Упълномощени лица, занимаващи се с резервационен/номинационен транспортен 

капацитет, имат достъп до платформата RBP чрез лични/цифрови сертификати, които са 

признати от ЕС и издадени от NETLOCK от Унгария и DIGSIGN от Румъния. Същите 

лични/цифрови сертификати се използват и за достъп до защитени уеб услуги, предлагани 

от други оператори на преносни системи или борси в ЕС. От 2012 г. „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А.  използва Trayport Joule, версия 2.55., който е най-разпространеният 

софтуер, използван в цяла Европа и който позволява да се обединят почти всички пазари 

на газ в Европейския съюз. 

От предоставените данни и обосновки е видно, че „ДХТ Интернешънъл“ С.А. е 

действащ търговец на едро на газ в няколко европейски държави, като: Унгария, 

Словакия, Украйна, Румъния, Гърция, Хърватия. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е действащ експедитор и търговец на едро на пазара и 

притежава лицензия за търговия с газ, издадена от унгарския Орган за регулиране на 

енергетиката и обществените комунални услуги (MEKH). Дружеството е сключило 

всички относими договори с унгарския оператор на газопреносната мрежа – частното 

дружество с акции за пренос на природен газ „ФГСЗ” (FGSZ Natural Gas Transmission 

Closed Company Limited by Shares), т.е. рамков договор за ползване на унгарската мрежа, 

договор за услуги по прехвърляне на права на собственост в Унгария за достъп до 

унгарския пункт за виртуална търговия „MGP”, договор за балансиране за Унгария. „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. е сключило договор за съхранение с унгарския оператор на 

системата за съхранение на газ „Маджар Фолдгастароло МФГТ” (Magyar Foldgaztarolo 

MFGT), както и за участие на борси за спот и фючърсна търговия с газ в Унгария 

(„СЕЕГЕКс Лимитид” (CEEGEX Ltd) и „ХУДЕКс Хънгериън Дериватив Енерджи 

Ексчейндж Лимитид” (HUDEX Hungarian Derivative Energy Exchange Ltd); 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е действащ експедитор и търговец на едро на пазар на 

газ посредством лицензия за търговия с газ, издадена от словашката Регулаторна служба 

за мрежови отрасли (URSO). Дружеството е сключило всички относими договори с 

оператора на газопреносната мрежа „Юстрийм” (Eustream), т.е. рамков договор за достъп 

до преносните мрежи и договор за услуги по прехвърляне на права на собственост за 

достъп до словашкия пункт за виртуална търговия „SK VTP”; 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А е вписано в Регистъра на ползвателите на националната 

газопреносна мрежа (NNGS), което е необходимо за извършване на дейност на гръцкия 

пазар на едро на газ 
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(http://www.rae.gr/site/en_US/categories_new/regirsty/gas/user_registry.csp). Дружеството е 

подписало рамковия договор за пренос и ползване на съоръжение за втечнен природен газ 

с гръцкия оператор на газопреносната мрежа „ДЕСФА” (DESFA) и ще започне дейности 

по търговия на едро през м. август 2021 г.; 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А притежава лицензия за търговия с газ в Хърватия, като е 

сключило относимите договори с оператора на местната газопреносна мрежа „Плинакро” 

(Plinacro) и вече е действащ търговец на хърватския пазар с извършени дейности по 

внос/износ; 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А притежава и лицензия за търговия с газ в Румъния, който 

търгува на пункта за виртуална търговия и внася/изнася природен газ (благодарение на 

рамковия договор, сключен с румънския оператор на газопреносната мрежа „ТРАНСГАЗ” 

(TRANSGAZ), има и разрешително за търгуване на местната борса за природен газ (BRM: 

https://www.brm.ro/).  

„ДХТ Интернешънъл“ С.А е представило писмо с изх. № ГХБ 496 от 18.08.2021 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 „ДХТ Интернешънъл“ С.А и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД отбелязва, че „ДХТ Интернешънъл С.А. има права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната 

платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като считано от месец ноември 2020 г. 

дружеството има достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

В допълнение заявителят е представил и писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. № 

БТГ 24-00-2016 (2) от 18.08.2021 г. относно техническата обезпеченост на „ДХТ 

Интернешънъл С.А. за сключване на сделки с природен газ. От писмото е видно, че към 

17.08.2021 г. „ДХТ Интернешънъл“ С.А. на основание сключени валидни договор за 

достъп и пренос, договор за покупка-продажба на газ за балансиране и договор за 

ползване на Виртуална търговска точка с „Булгартрансгаз“ ЕАД е получило достъп до ИС 

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; достъпва 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 предоставени услуги. 

Дружеството е представило копия на договорите с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ДХТ Интернешънъл С. А. 

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“ 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е представило схема на управленската и организационна 

структура; списък на служители, наети от „ДХТ Комодитис“ С.А., които извършват 

дейност и за заявителя „ДХТ Интернешънъл“ С.А. въз основа на Договор за услуги между 

двете дружества; автобиографии и копия на дипломи на членовете на Управителния съвет; 

декларация за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на 

https://www.brm.ro/


 53 

дейността и за познаване на пазара на природен газ; документи (удостоверения за заплата) 

– 2 броя, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на две лица, които ще бъдат 

ангажирани пряко в дейността „търговия с природен газ“; копия на дипломи, 

удостоверяващи квалификацията на персонала за извършване на дейността „търговия с 

природен газ“; Декларация от „ДХТ Комодитис“ С.А. относно предоставянето на ресурси 

на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 

Видно от представената информация членовете на Съвета на директорите имат 

професионален опит на ръководни позиции в чуждестранни търговски дружества в 

Европа. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са 

двама служители. 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 посочва, че има опит както на българския пазар, така и на пазара в 

други държави-членки на Европейския съюз. Регистрирано е на платформата за търговия, 

управлявана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Сключило е необходимите споразумения с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДХТ Интернешънъл“ 

С.А. 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 консолидираните годишни финансови отчети на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. към 

30 септември 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е видно, че дружеството отчита печалби за периода, 

както следва: 26 071 хил. евро за 2018 г., 79 720 хил. евро за 2019 г. и 111 911 хил. евро за 

2020 г.  

Общите приходи се увеличават от 7 339 199 хил. евро през 2018 г. на 8 851 976 хил. 

евро за 2020 г. Общите разходи нарастват от 7 306 828 хил. евро. за 2018 г. на 8 707 844 

хил. евро за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали; 

свързани с продажби; други разходи за основна дейност; разходи за персонал; загуби от 

амортизации и обезценки, административни разходи; финансови разходи; разходи за 

лихви и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството нарастват от 876 659 хил. евро за 2018 г. на 

1 286 053 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 109 683 хил. евро за 2018 г. 

на 177 023 хил. евро за 2020 г. Текущите активи нарастват от 766 976 хил. евро за 2018 г. 

на 1 109 030 хил. евро за 2020 г. 

Акционерният капитал на дружеството е в размер на 4081 хил. евро за 2018 г. и 

остава непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава 

от 110 522 хил. евро за 2018 г. на 239 550 хил. евро за 2020 г. Нетекущите пасиви 

нарастват от 115 475 хил. евро за 2018 г. на 173 205 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви 

нарастват от 650 662 хил. евро за 2018 г. на 873 298 хил. евро за 2020 г. От отчетите за 

парични потоци е видно, че паричните наличности в края на всяка година от периода 2018 

– 2020 г. са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от 1,01 за 2018 г., на 1,35 за 2020 г. Това означава, че дружеството е 

разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност нараства от 1,18 за 2018 г. на 1,27 за 2020 г. Това е 

показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите 
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си задължения. Коефициентът на финансова автономност се изменя от 0,14 за 2018 г. на 

0,23 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството 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-икономическото състояние на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. посочва, че дейността „търговия с природен газ“ ще бъде 

финансирана в рамките на фирмената група, от банкови кредитни линии и от постъпления 

от търговски дейности. ДХТ разполага със собствени банкови кредитни линии в 

допълнение към междуфирмените кредитни линии с фирмената си група. Заявителят 

посочва, че фирмената група има солидна кредитоспособност с капитализация на 

собствения капитал от приблизително 1 милиард щатски долара към 31 март 2021 г. 

Заявителят е представил препоръка от „Корнер Банка“ СА, в която се удостоверява, че 

дружеството поддържа и води сметката и кредитните линии по удовлетворителен начин. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е представило копие на писмо с изх. № 24-00-2016-(6) от 

20.08.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно предоставени обезпечения за сключени 

договори, както следва:  

1. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос № 4759 от 02.11.2020 г. – 

депозит за 122 349,80 лева; 

2. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за покупко-продажба на природен газ за 

балансиране № 4760 от 02.11.2020 г. - депозит за 298 374,50 лева. 

3. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за ползване на ВТТ № 4761 от 02.11.2020 г. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. има сключен Договор за участие на борсовия пазар Газов 

хъб Балкан № С-034 от 19.11.2020 г. с депозит в размер на 97 791,50 лева. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДХТ Интернешънъл“  

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

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. за периода 2021 – 2025 г. 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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. 

През следващите пет години дружеството планира да резервира капацитет за 

интерконектор през България и евентуално да търгува газ с Гърция, Италия, Турция. Като 

действащ търговец на едро „ДХТ Интернешънъл“ С.А. се съсредоточава върху 

вноса/износа на природен газ, търгуване на ниво търговия на едро (основно на пунктове за 

виртуална търговия) и дейност по съхранение.  

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. 

Прогнозни количества за 

покупки/продажби на природен газ, 

GWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за покупка на 

природен газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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Прогнозни цени за продажба на 

природен газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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, както следва: 

(…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г., (…) хил. лв. за 2024 

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

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

(…) хил. лв. за 2025 г. Общата сума на актива на дружеството, е изцяло от текущи активи 

и нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

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

Нетекущи пасиви се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

Текущите пасиви се увеличават от (…) лева за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

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

за оперативна дейност са от клиенти, а плащанията са към доставчици и за данъци. По 

отношение на финансовата дейност постъпленията са от свързани лица, а плащанията са 

за лихви. 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/печалба (хил. лв.)  (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. 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 2022 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, се  изменя от (…)за 2021 г. 

на (…) 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 „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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 е необходимо да бъдат 
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направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на ДХТ 

Интернешънъл С. А 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

уреждат процедурата и сроковете за получаване, разглеждане и отговор на подадени 

жалби, сигнали и предложения от потребители на енергийни услуги; предоставянето на 

клиенти на данни за потреблението и друга информация; информация, която Дружеството 

трябва да предостави на потребителите, включително преди подписване на договор с 

Дружеството. 

(2) Дружеството е „ДХТ Интернешънъл“ С.А., учредено съгласно законодателството 

на Люксембург, регистрирано в Търговския и фирмения регистър под регистрационен 

номер B132710, със седалище адрес на управление, ул. „Гийом Шнайдер“ № 6, 2522, 

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

територията на Република България за срок от …. години.  

(3) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от ДХТ Интернешънъл 

С.А, следва да се считат крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката, които 

купуват природен газ от дружеството по силата на индивидуален договор за продажба на 

природен газ по свободно договорени цени или които са в процес на преговори за 

сключване на такъв договор.  

Чл. 2. Настоящите Правила се прилагат по отношение на всеки потребител в 

съответствие с принципите на равно третиране, недопускане на дискриминация и 

прозрачност на цените. 

 

Раздел втори „Договори. Плащане.“ 

Чл. 3. (1) ДХТ Интернешънъл С.А., в качеството си на търговец на природен газ, 

сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз 

основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ, 

обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 

2015 г. 

(2) Преди подписването на договор всеки потребител има право да получи 

информация и разяснения по отношение на всяка разпоредба от проекта на договор, 

включително по отношение на цените и тяхното формиране. 

(3) Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички сключени 

договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в сроковете 

съгласно действащото българско законодателство. 

Чл. 4. Всеки потребител на енергийни услуги може да избира между следните 

начини на плащане: директен дебит, стандартен банков превод и авансови плащания (като 

авансовите плащания ще отразяват по адекватен и справедлив начин възможната 

консумация на съответния потребител). Дружеството може да предложи и други видове 

начини на плащане. 

Чл. 5. Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на приложимото 

законодателство. 

 

Раздел трети „Организация на работата с потребителите на енергийни услуги. 

Център за работа с потребители.“ 

Чл. 6. (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти. 
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(2) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с 

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

Чл. 7. В центъра за работа с клиенти всеки потребител има право, включително, но 

не само, на следното: 

1. да подава документи, жалби, сигнали и предложения; 

2. да изисква и да получава информация за условията на сключения с него договор, 

включително цени, начини на плащане, потребление, както и всякакви други данни и 

информация, изисквани съгласно Закона за енергетиката и други български нормативни 

актове. 

 

Раздел четвърти „Условия, ред и срокове за подаване, разглеждане и отговор на 

жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 8. (1) Всеки потребител на енергийни услуги, който е сключил договор за 

продажба на природен газ с Дружеството, има право да подава до ДХТ Интернешънъл 

С.А. жалби, сигнали и предложения. 

(2) Потребителят може да подаде жалба във всеки случай, когато счита, че ДХТ 

Интернешънъл С.А. е нарушило някое от правата му съгласно или във връзка с неговия 

двустранен договор за покупка на природен газ, сключен с Дружеството; 

Чл. 9. (1) Потребителят може да подаде предложение до ДХТ Интернешънъл С.А. за 

подобряване на всеки аспект, свързан с услугите и работата на Дружеството, свързани с 

извънборсова продажба на природен газ на потребители. 

 (2) Потребител, включително потребител, който желае да сключи договор с ДХТ 

Интернешънъл С.А., може да подаде сигнал до Дружеството по въпроси, които са от 

значение за доставката на природен газ от ДХТ Интернешънъл С.А., но не са регулирани 

по друг начин, освен съгласно договор между този потребител и Дружеството. 

Чл. 10. Дружеството регистрира всяка жалба на датата, на която е получена от 

Дружеството, в регистрационна книга на жалбите, сигналите и предложенията на 

потребителите. В нея се регистрират и отговорите на подадените жалби, сигнали и 

предложения. 

Чл. 11. Подаваните от клиенти жалби, 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.  

Чл. 12. Дружеството разглежда жалбата, съответно сигнала или предложението, и 

придружаващите ги документи, в срок от 7 (седем) работни дни след датата, на която е 

получен съответният документ. За установяване на фактите по случая Дружеството може 

да поиска от потребителя допълнителна информация, разяснения и доказателства, които 

той следва да представи в срок от 7 (седем) работни дни след получаване на искането на 

Дружеството. 

Чл. 13. (1) Дружеството изпраща писмен отговор на жалбата, сигнала или 

предложението в срок до 30 (тридесет) календарни дни от получаване на жалбата, сигнала 

или предложението, след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за 

разглеждания случай. 
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(2) В случай на необходимост от допълнително време за изясняване на фактите, този 

срок може да бъде удължен, но не с повече от 10 (десет) календарни дни.  

Чл. 14. Дружеството не разглежда анонимни жалби, предложения и сигнали. 

Чл. 15. Когато жалбата, сигналът или предложението са основателни, дружеството 

взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг 

от срока по чл. 13, ал. 1 или ал. 2. 

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

писмения отговор до подателя. 

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

уведомява писмено за това.  

(4) В отговора Дружеството информира потребителя за правото му да подаде жалба 

до КЕВР при несъгласие с отговора на Дружеството. 

Чл. 16. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, сигнали и 

предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е 

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

от клиента. 

Чл. 17. (1) В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право 

да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ.  

(2) Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по 

случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок от получаване на жалбата. 

 

Раздел пети „Предоставяне на информация на потребители“ 

Чл. 18. (1) Всеки потребител има право по всяко време да получава от Дружеството 

всякаква информация, изисквана по приложимото законодателство, като например, но не 

единствено: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. разяснения, свързани с прилагането на договорите, сключени между Дружеството 

и потребителите; 

4. информация за смяна на доставчика; 

5. всяка друга информация, изисквана съгласно приложимото законодателство. 

(2) Информацията се предоставя от Дружеството периодично или по искане на 

потребителите във форма, със съдържание и в сроковете, изисквани в съответствие с 

приложимото законодателство.  

Чл. 19. (1) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във 

връзка с предоставяните услуги на интернет страницата си. 

(2) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

 

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.:  
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Докладва А. Иванова. В Комисията е постъпило заявление от 01.09.2021 г. от „ДХТ 

Интернешънъл“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. Въз основа на предоставените данни и документи и 

извършеното проучване се е установило следното: Видно от представените документи, 

заявителят е търговец, учреден съгласно законодателството на Люксембург, следователно 

отговаря на изискванията на ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на 

тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, т.е. по законодателството на държава членка на Европейския 

съюз. Видно от представените декларации, издаването на исканата лицензия не е в 

противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ. Заявителят е поискал да му бъде издадена 

лицензия за срок от 10 години, който е обоснован. По отношение на техническите 

възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността дружеството е 

представило необходимата информация и данни, които удостоверяват наличието на 

такива ресурси. От предоставените данни и обосновки е видно, че „ДХТ Интернешънъл“ 

С.А. е действащ търговец на едро на газ в няколко европейски държави, като: Унгария, 

Словакия, Украйна, Румъния, Гърция, Хърватия. С оглед изпълнение на изискванията за 

доказване на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен 

газ, заявителят е представил писмо от 18.08.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

Представено е и писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД от 18.08.2021 г. относно техническата 

обезпеченост на „ДХТ Интернешънъл С.А. за сключване на сделки с природен газ. 

Дружеството е представило копия на договорите с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Въз основа на това може да се приеме, че заявителят притежава 

технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността. 

По отношение на човешки ресурси и организационна структура са представени 

необходимите документи и информация, които показват, че в дейността на дружеството 

пряко ангажирани с търговията с природен газ са двама служители, които притежават 

квалификация и познават пазара на природен газ, както и че дружеството има 

необходимата организационна структура. Въз основа на това може да се приеме, че 

заявителят притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

Относно финансови възможности за осъществяване на дейността от представените 

парични потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че те са с положителна стойност. 

Относно данните за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници, заявителят посочва, че дейността ще бъде финансирана в 

рамките на фирмената група, от банкови кредитни, както и от постъпления от търговски 

дейности. 

 Представено е писмо от 20.08.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно 

предоставени обезпечения по сключени договори с газопреносния оператор. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че заявителят притежава 

финансови възможности за осъществяване на дейността. 

Към заявлението е предоставен и бизнес план за периода 2021 – 2025 г., който има 

изискуемото съгласно НЛДЕ съдържание. Към заявлението е приложен и проект на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги, съгласно изискването на чл. 38в, 

ал. 1 от ЗЕ. В този проект са направени изменения и допълнения, с оглед по-добра 

защитата на интересите на потребителите, които са отразени в доклада. 

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

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

9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с 

чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди 

следните решения: 
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1. Да приеме настоящия доклад; 

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

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

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

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

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

търговска регистрация „ДХТ Интернешънъл“ С.А. или други упълномощени от тях 

представители на дружеството. 

А. Йорданов уточни, че изказването му не е във връзка с конкретното 

административно производство, но засяга предмета на административното производство. 

Считано от 24 ч. на 30.09.2021 г. търговците на природен газ, които осъществяват дейност 

като такива, следва да са се снабдили с лицензия за търговия с природен газ. В тази връзка 

А. Йорданов отбеляза, че във връзка с постъпили запитвания от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

и „Булгартрансгаз“ ЕАД работната група следва да обърне внимание и да актуализира 

списъка с взетите днес решения. Тъй като най-вероятно ще постъпят и официални 

запитвания, трябва да се има готовност и да може да се отговори на двата оператора по 

повод на издадените към момента лицензии за търговия с природен газ. 

И. Н. Иванов обясни, че още вчера е постъпило искане от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

да бъде изпратено официално писмо от Комисията със списък на лицензиантите с 

одобрена лицензия до 30.09.2021 г. Председателят е поискал в късния следобед на 

днешния ден писмото да се изготви. 

А. Иванова отговори, че във връзка с писмото до „Газов Хъб Балкан“ ЕАД са 

предприети действия, изготвено е писмо, което ще бъде изпратено, след като завърши 

заседанието, за да са сигурни, че Комисията е приела решения за последните лицензии. 

Такова писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД все още няма във връзка с такова искане. 

Работната група ще направи необходимото, за да бъде актуализирана справката. 

И. Н. Иванов каза, че не случайно е казал, че писмото ще бъде изпратено в късния 

следобед, защото трябва да завърши заседанието, за да се знае кои са всичките дружества, 

които са получили лицензия. С трите дружества, на които днес са приети решения за 

издаване на лицензия, общият брой става 30, т.е. Комисията в много кратки срокове и 

изключително натоварване и напрежение, отговорност и дисциплина, е успяла да издаде 

30 лицензии на дружествата, които ще изпълняват дейността „търговия с природен газ“. 

По повод на последния доклад, единствено в доклада прави впечатление, че прогнозната 

цена за покупка на природен газ за 2021 г. е 73,78 лв./MWh, а за 2025 г. - 39,12 лв./MWh. 

Тази прогноза силно е изненадала председателя при сегашния темп на увеличаване на 

цената на природния газ. Ако тази прогноза се сбъдне, ще бъде в интерес на всички 

потребители. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и насрочи откритото заседание на 

Комисията по т. 2, на което заявителят да изрази становището си по изготвения доклад на 

работната група, за 06.10.2021 г. от 10:05 часа в зала 4 на КЕВР. Председателят подложи 

на гласуване проекта на решение с направеното допълнение. 

 

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

ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 

10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във 

връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-999 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.10.2021 г. от 10:05 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

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

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация “ДХТ Интернешънъл” С.А., или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

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. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно годишен доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 

2020 г. 

2.  Годишният доклад и сравнителният анализ на ВиК сектора за 2020 г. да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Комисията в раздел ВиК/Информационна 

система. 

 

По т.2. както следва: 

1. Издава на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., вписано в Общия търговския регистър на 

Р Гърция с ЕТР № 556901000, лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 „Мост Енерджи Газ“ ООД, с ЕИК 206416630, лицензия № Л-568-15 от 

30.09.2021 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 „Мост Енерджи Газ“ ООД Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 
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По т.4. както следва: 

1. Издава на „Микс газ Груп“ ООД, с ЕИК 205966393, лицензия № Л-569-15 от 

30.09.2021 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 „Микс газ Груп“ ООД 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. Приема доклад с вх. № Е-ДК-998 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-83 от 31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.10.2021 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

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

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л., или 

други упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-999 от 27.09.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия 

за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;  

2. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката на 06.10.2021 г. от 10:05 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

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

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени 

лицата, представляващи по търговска регистрация “ДХТ Интернешънъл” С.А., или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад вх.№ В-Дк-319/27.09.2021 г. - годишен доклад и сравнителен анализ на 

ВиК сектора за 2020 г.; 

2. Решение на КЕВР № Л-567 от 30.09.2021 г. – заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от 

30.07.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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-568 от 30.09.2021 г. – заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 

20.08.2021 г. от „Мост Енерджи Газ“ ООД 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-569 от 30.09.2021 г. – заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 

24.08.2021 г. от „Микс газ Груп“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване 
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на дейността „търговия с природен газ“ и одобряване на Правила за работа с потребители 

на енергийни услуги; 

5. Доклад с вх. № Е-ДК-998 от 27.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-83 от 

31.08.2021 г. от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“; 

6. Доклад с вх. № Е-ДК-999 от 27.09.2021 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 

01.09.2021 г. от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 
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Протоколирал: 
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