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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП - 48 

от 04.11.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 на закрито заседание, проведено на 04.11.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

1102 от 28.10.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ., установи следното: 

 за периода 2021 –  

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-92 от 15.09.2021 г. от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“, 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-228 от 17.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

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

 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

следното: 

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

издаване на лицензия „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е приложило 

бизнес план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г.  

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа 

прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните 

потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за 

покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 

ал. 4 от НЛДЕ. 

Видно от представения документ за актуално състояние с № 1361995, заявителят е 

дружество с ограничена отговорност с пореден номер в Търговския регистър: 

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

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

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

„Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ има следния предмет на 

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

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

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

газообразни горива; дистрибуция на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; 

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

химични продукти; специализирано търговско посредничество с други групи стоки, 

некласифицирани другаде; неспециализирано търговско посредничество с разнообразни 

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

тръбопроводен транспорт; спомагателни дейности в сухопътния транспорт; други 
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спомагателни дейности в транспорта; покупка и продажба на собствени недвижими имоти; 

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

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

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

комбинирани административни офис дейности; размножаване, изготвяне на документи и 

други специализирани помощни офис дейности; друго спомагателно обслужване на 

стопанската дейност, некласифицирано другаде; други услуги некласифицирани другаде. 

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

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

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

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

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

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

РУМЪНИЯ“ СРЛ се управлява и представлява от управител – Себастиен Лионел Деланоа. 
 

Бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за 

периода 2021 – 2025 г. 

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

периода 2021 – 2025 г. 

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

2021 – 2025 г. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ планира следните дейности в 

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

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

природен газ.  

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

газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

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

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

Общо покупко-продажби на природен газ, GWh (…) 450 450 450 450 

Средни прогнозни покупни цени, EUR/MWh (…) 38 38 38 38 

Средни прогнозни  продажни цени, EUR/MWh (…) 42 42 42 42 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е представило прогнозни 

счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 

– 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по 

години в размер на: (…) лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. 

и 2313 хил. лв. за 2025 г. 

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

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

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

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

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

и такси за лицензии. 

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

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

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

увеличаване на паричните средства и паричните еквиваленти. Собственият капитал нараства 

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

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

намаляват от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. От представените прогнозни парични 
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потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
Таблица № 2 

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

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

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

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

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

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ 

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

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2021 г. и се 

увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

Очакваните стойности на показателите, определени на база обща балансова структура 

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

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

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

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ в бизнес плана за периода 2021 – 

2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за 

изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 
 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката,  
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ 

СРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 
 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред 

Административен съд – София град. 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ 

(Съгласно Заповед №З-ОХ-51/02.11.2021 г.) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


