РЕШЕНИЕ
№ Л - 547
от 16.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 16.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-832 от 13.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от
19.05.2021 г. от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ с искане за издаване на лицензия за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и
доказателства при проведеното на 26.08.2021 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-35 от 19.05.2021 г. от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ 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-114 от 21.05.2021 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-35 от
27.05.2021 г. от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е изискано да представи допълнителни
данни и документи, както следва: декларация за истинността на заявените обстоятелства и на
приложените документи и данни по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; данни и доказателства за
притежаваните материални ресурси, включително за изградената информационна мрежа и
софтуер за извършване на дейността, както и доказателства за наличие на техническа
осигуреност за сключване на сделки с природен газ, съгласно чл. 11, ал. 7 от НЛДЕ; писмо за
потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ, че компютърните
компоненти и софтуер на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ 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;
данни за числеността и квалификацията на персонала, който ще бъде зает в упражняване на
дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България съгласно чл. 11,
ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, както и документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на
лицата от персонала със заявителя; бизнес план за срок от 5 години, изготвен съгласно чл. 13,
ал. 4 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-35 от 01.07.2021 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 08.07.2021 г.
заявителят е представил следните данни и документи: декларация относно истинността на
заявените обстоятелства и приложените документи, съгласно чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ;
придружително писмо и копия на договори относно използваните от дружеството софтуерни
продукти; писмо-потвърждение от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД относно съвместимостта на
използваните от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ информационни системи и софтуер със
системата за борсова търговия; придружително писмо и преработен бизнес план с баланс;
декларация относно липсата на търговия на дребно и крайни клиенти; писмо от „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД относно характера на упражняваната от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ
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търговия с природен газ; писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно наличните обезпечения по
договорите, сключени с „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ; извлечение от Търговския
регистър на Районен съд – Есен с превод на български език, с оглед декларирана промяна в
състава на управителния съвет на дружеството.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-832 от 13.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 166 от 19.08.2021 г., т. 6. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 26.08.2021 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. „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-35 от
19.05.2021 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 от ЗЕ, във връзка с чл. 40, 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 извлечение (справка от 07.06.2021 г.) от Търговски
регистър Б на Районен съд – Есен, с дата на последно вписване 31.05.2021 г., заявителят е
дружество с ограничена отговорност с фирмен номер HRB 14327, учредено съгласно
законодателството на Федерална Република Германия, със седалище и адрес на управление
гр. Есен, РВЕ Плац 6, 45141. „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ има следния предмет на
дейност: закупуване, търговия, оптимизиране и дистрибуция на енергия и енергоносители,
транспорти и преносни капацитети, капацитети за съхранение, за производство на енергия, за
втечняване на газ и за регазифициране, суровини, помощни и производствени материали,
неготови и готови продукти, стоки и права, както и извършване на услуги, най-вече в
областта на енергията и енергоносителите. Капиталът на дружеството е в размер на 15 030
000 евро (петнадесет милиона и тридесет хиляди евро). Едноличен собственик на капитала
(едноличен акционер) на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е РВЕ Актиенгеселшафт (РВЕ
АГ), чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на Федерална
Република Германия.
Дружеството се представлява от управителя самостоятелно, в случай че е избран само
един. Ако са избрани няколко управители, дружеството се представлява от двама управители
или от един управител заедно с един прокурист. С решение на Общото събрание на
съдружниците, на управителите може да бъде дадено правомощие за самостоятелно
представителство, както и правомощие за неограничено представителство при сключване на
сделки. Управители на дружеството са: Гунхилд Гриве, Улф Керстин, Петер Крембел и
Андрее Щраке.
Видно от горното, „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ e търговец по смисъла на
Германския търговски закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т.
1 от ЗЕ, във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ.
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2. Видно от представените декларации, управителите на дружеството 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 от
Дитрих Хофман и Томас Бергман – прокуристи, че дружеството не е в производство по
несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация, както и че не му е
отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не е издаван отказ за издаване
на лицензия за търговия с природен газ. 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 „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е поискало да му
бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който срок е обоснован със следните
аргументи:
Дружеството посочва, че с оглед реализацията на неговата бизнес концепция за
развитие на дейността на българския пазар, заявеният срок е подходящ и обоснован. Предвид
факта, че към настоящия момент свободният пазар на природен газ в България е в началото
на своето ефективно развитие, както и че текат интензивни процеси на свързване на газовата
инфраструктура на България със съседните страни, в рамките на десет години заявителят
очаква да протече първоначалната фаза на развитие, очертаване и установяване на основните
тенденции, които ще покажат характера на българския пазар на природен газ и
възможностите, които дружеството ще има в дългосрочен план.
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. Съгласно чл. 40, ал. 7 от ЗЕ лицензия се издава и
на лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 по законодателството на друга
държава-членка на Европейския съюз, при условията на чл. 40, ал. 1-6 от ЗЕ.
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е заявило, че предвижда да осъществява дейността
„търговия с природен газ“ от централния си офис с адрес в гр. Есен, Плац 6, 45141,
Германия, където разполага с площ от 15 603,92 кв. м. Дружеството заявява, че офисът е
напълно оборудван за 1226 работни места и разполага с необходимата информационна
мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с природен газ“. Заявителят посочва,
че има два различни доставчици на интернет свързаност чрез оптични влакна до 1 гигабит
всеки, и че разполага със сървър за електронна поща – Office 365 с прехвърлящ сървър само
с Великобритания.
Съгласно чл. 38г от ЗЕ, енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия
или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите на
енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение,
съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна
мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е
регистриран доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ, „доставка“ е
продажбата, включително препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този
смисъл, търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен
газ на всеки клиент – битов или стопански, присъединен към газопреносна или
разпределителна мрежа. С оглед изложеното, търговците на природен газ следва да
осигуряват центрове за предоставяне на информация на потребителите и за работа с тях,
които да съответстват на нуждите на техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 38г от
ЗЕ.
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Дружеството посочва, че доставката на всички IT продукти се организира на ниво
група, т.е. определени дружества са отговорни за съответно определени продукти, поради
което приложените копия на договори са подписани от свързани компании.
Техническите параметри на използваните от дружеството информационна мрежа и
софтуер са: Windows 10 Pro, версия на Word и Excel - Office 365( Build 2008), като в тази
връзка заявителят е представил Споразумения за бизнес, свързани с договори за покупка №
Е1116317 и № Е1116317/71161452 от 25.05.2020 г. на „Майкрософт“ за Office 365 с РВЕ АГ;
версия на други програмни продукти: Adobe Akrobat, като в тази връзка е представен
Договор от 10.10.2019 г. между Адоуб системс Софтуер Айрлънд Лимитид (с партньор
„Компарекс АГ“) и „РВЕ ПАУЪР АГ“ за предоставяне на лицензирани продукти Akrobat
PRO DC и Akrobat Standart DC. „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ декларира, че използва
антивирусна защита Cylance PROTEKT и в тази връзка е представил Задание за работа и
споразумение от 27.07.2018 г. между „Сайленс инк.“ и „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ
относно внедряване на Cylance PROTEKT; (Refinitiv Eikon ex Reuters) за следене на
енергийните пазари и новостите от цял свят, ETRM (energy Trading Risk Management)
софтуер, с който се следи експозиционния риск на портфолиото, както и валутния риск;
Trayport Jouli за стандартна търговия на енергийни продукти чрез брокер или на обменните
пазари. Всички компютри и нотбук са защитени с антивирусни програми.
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД на платформата
за търговия Tryport Joule, като е осигурило и гарантирало пред „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, че
притежава разрешителни, права на собственост и лицензионни договори за всички
конфигурации, хардуер и софтуер, необходими за търговия с природен газ на тази
платформа. В тази връзка е представено писмо с изх. № ГХБ 414 от 09.06.2021 г. от „Газов
Хъб Балкан“ ЕАД, от което е видно, че средствата за осъществяване на лицензионната
дейност отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова
търговия Tryport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на
оперативна памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на
информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на
данни между „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Представено е и
писмо с изх. № ГХБ 413 от 09.06.2021 г. от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че
от м. април 2020 г. заявителят има успешен достъп до системата за борсова търговия и
реализирани сделки на нея.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „РВЕ Съплай енд
Трейдинг“ ГмбХ 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“
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило данни за организационна структура,
организационно и функционално разпределение на дейностите и служителите.
Организационната структура включва следните звена: счетоводство, човешки ресурси,
правно обслужване и регулаторни въпроси; оптимизация на търговски активи; снабдяване и
доставка на газ; търговия. Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено
образование на персонала, както и автобиографии на членовете на управителния орган, и
потвърждение от страна на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ относно трудово-правната
обвързаност на персонала със заявителя. Видно от представените данни и документи,
членовете на управителния орган имат професионален опит в областта на търговията с
природен газ. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са
трима служители, съгласно сключени с тях трудови договори, на длъжност „организатор на
снабдяване и доставка на газ“. От представените документи за персонала е видно, че
притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и че
познава пазара на природен газ.
Дружеството е посочило, че активно търгува в съседните на България държави –
Гърция, Румъния и Турция, като извършва доставка на природен газ на доставчици на
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крайни потребители в Румъния и търгува на румънската виртуална търговска точка в
продължение на повече от пет години.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „РВЕ Съплай енд
Трейдинг“ ГмбХ 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“
Годишните финансови отчети са изготвени в съответствие с разпоредбите на
германския Търговски закон, германския Закон за дружествата с ограничена отговорност и
германския Закон за енергетиката. Отчетите на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ са
включени в консолидираните финансови отчети на РВЕ РВЕ АГ, които са изготвени в
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. РВЕ АГ публикува в
държавен вестник консолидираните финансови отчети и поради това „РВЕ Съплай енд
Трейдинг“ ГмбХ не е задължено да изготвя свой собствен консолидиран финансов отчет.
РВЕ АГ и „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ имат подписан договор за контрол и
прехвърляне на печалбите и загубите.
От представените годишни финансови отчети на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е
видно, че дружеството отчита (…) от (…) за 2018 г., печалба от (…) за 2019 г. и печалба от
(…) за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от (…) през 2018 г. на (…) за 2020
г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на стоки. Структурата
на общите приходи включва още приходи от превалутиране, от други дългосрочни
инвестиции в акционерен капитал и приходи от лихви. Общите разходи на дружеството
намаляват от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., като основен дял има балансовата стойност на
закупените стоки. Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали;
амортизации; персонал; лихви, данъци и други.
Общата сума на активите на дружеството намалява от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г.
Нетекущите активи намаляват от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г. Текущите активи намаляват
от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г.
Записаният капитал е в размер на (…) за целия период. Капиталовият резерв е в
размер на (…) за трите години. Собственият капитал на дружеството остава непроменен и е в
размер на (…). Текущите пасиви намаляват от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „РВЕ
Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от (…) за 2018 г. на (…) за 2019 г. и достига (…) за 2020 г., което
означава, че след 2018 г. дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за
инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от
(…) за 2018 г. на (…) за 2020 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни
средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова
автономност за периода е (…) за 2018 г., (…) за 2019 г. и за 2020 г., което означава, че
дружеството може да е имало затруднения при покриване на дългосрочните и
краткосрочните си задължения със собствени средства.
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието
на тези източници:
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ има сключени действащи договори с
„Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос на природен газ, за покупка и продажба на
природен газ за балансиране, за пренос и съхранение, за достъп и съхранение, съгласно
клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, както и договор за
ползване на Виртуална търговска точка. В потвърждение на изпълнението на задължението
за поддържане на обезпечения е представено писмо с изх. № БТГ 24-00-1344(1) от 07.06.2021
г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, със справка за наличните депозити по действащите договори,
както следва:
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1. По Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД № (…) от (…) г.: депозит в размер на (…) лв.;
2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) от (…) г.:
депозит в размер на (…) лв., като (…) лв. са под формата на банкова гаранция;
3. По Договор за пренос и съхранение № (…) от (…) г.: депозит в размер на (…) лв. ;
4. По Договор за достъп и съхранение № (…) от (…) г.: депозит в размер на (…) хил.
лв.
Заявителят е представил писмо от 22.03.2021 г. от (…), с което банката удостоверява,
че „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, като дъщерно дружество, 100% собственост на РВЕ
АГ, управлява цялата дейност на РВЕ АГ на международните пазари за търговия на едро за
енергия и развива дейността си в цяла Европа. Съгласно счетоводния баланс на концерна
РВЕ към 31.12.2020 г. записаният капитал е в размер на (…), а собственият капитал е в
размер на (…). Банката удостоверява, че между РВЕ АГ и „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ
съществува договор за предоставяне на управлението и прехвърляне на печалби/загуби,
който е вписан в Търговския регистър.
II. Бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило бизнес план за периода 2021 – 2025
г. Дружеството заявява, че търговските дейности в България ще се реализират централно от
търговския им офис в Есен, Германия. Стратегията на заявителя ще представлява
комбинация от търговия с природен газ на виртуалната търговска точка, сделки за
внос/износ, резервиране на съхранение на природен газ, както и доставка на природен газ.
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ планира следните дейности:
- да внася природен газ от съседни държави (Турция, Румъния, Гърция) в България и
да продава природния газ във виртуалната търговска точка в България на търговци или
доставчици;
- да закупува природен газ във виртуалната търговска точка в България от търговци
или доставчици и да изнася природен газ за съседни държави (Турция, Румъния, Гърция) от
България;
- да закупува природен газ във виртуалната търговска точка от търговци в България
или доставчик и да го препродава във виртуалната търговска точка в България на търговци
или доставчици;
- да извършва транзит на природен газ през България;
- да разширява дейностите си за съхранение на природен газ за потенциални клиенти
на едро.
Дружеството посочва, че ще търгува на борсата за природен газ „Газов Хъб Балкан“
ЕАД, но може също така да търгува и на свободния пазар в зависимост от случая.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ предвижда да продава природен газ на едро.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са
представени в таблица № 1:
Таблица № 1
Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ
Параметри
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Обем на продажбите на природен газ, MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Печалба или загуба, лв.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

В бизнес плана „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило SWОT анализ, в
който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните опасности за дейността си.
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2. Прогнозни годишни финансови отчети
„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ 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: (…) за 2021 г.; (…) за 2022 г.; (…) за 2023 г.; (…) за 2024 г. и (…) за 2025 г.
Общите приходи нарастват от (…) за 2021 г. на (…) през 2025 г. Увеличението на
общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се
предвижда да се увеличат от (…) за 2021 г. на (…) за 2025 г. Структурата на общите разходи
включва още разходи за суровини и консумативи, персонал и други.
Общо активите се увеличат от (…) за 2021 г. до (…) за 2025 г. Нетекущите активи на
дружеството намаляват от (…) за 2021 г. на (…) за 2025 г., вследствие на намаляване на
нетекущите материални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) за
2021 г. на (…) за 2025 г., в следствие на увеличаване на други вземания и други активи.
Собственият капитал намалява от (…) за 2021 г. до (…) за 2025 г., вследствие на намаление
на резервите. Краткосрочните задължения се увеличават (…) за 2021 г. на (…) за 2025 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в
края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са (…) 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:
Параметри
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)

2021 г.
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

Таблица № 2
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „РВЕ
Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ 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., което означава, че дружеството ще
разполага със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.
Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се изменя на (…) през 2025 г. Това е
показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва
текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност е със стойност (…) за
2021 г. и се изменя до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има
затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.
Предвид стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура се очаква финансово-икономическото състояние на „РВЕ Съплай енд
Трейдинг“ ГмбХ да бъде (…).
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило
проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед
гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за
яснота на разпоредбите, в предложения от заявителя проект на правила са направени
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изменения и допълнения, както следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „РВЕ Съплай енд рейдинг”
ГмбХ
Раздел първи „Общи положения“
Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила)
уреждата отношенията между „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ и клиентите на
дружеството при извършване на дейността „търговия с природен газ“, редa и сроковете за
получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения,
както и информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключване на
договора.
(2) Дружеството е „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ, с номер в Търговския регистър
Б на Районен съд – Есен HRB 14327, учредено съгласно законодателството на Федерална
Република Германия, със седалище и адрес на управление гр. Есен, РВЕ Плац 6, 45141,
притежаващо лицензия №………../………г. за дейността „търговия с природен газ“ на
територията н Република България за срок от …. години.
(3) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от „РВЕ Съплай енд
Трейдинг” ГмбХ 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. (1) „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ, 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.
Раздел втори „Търговия с природен газ“
Чл. 3. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата
си.
(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават
всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация
относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на
жалби и запитвания.
(3) Центърът за работа с клиенти е: …………… Работно време за работа с
клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….
(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „РВЕ
Съплай енд Трейдинг” ГмбХ е достъпна и се поддържа на интернет страницата на
дружеството, включително телефон и електронен адрес.
Чл. 4. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ
потребителите представят на Дружеството следната информация:
1. обща информация: фирма на клиента; седалище и адрес на управление; лице (лица)
за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с клиента; идентификационен код по
ЕИК; идентификационен номер по ДДС; данни относно банковата сметка;
2. информация относно обектите и 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, която е необходима с оглед изпълнението на сключените
договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие
с изискванията на ПТПГ;
4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор
на газопреносна/газоразпределителна мрежа.
(2) Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в
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декларираните съгласно предходната алинея данни в седемдневен срок от нейното
настъпване.
Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни относно
всички сключени договори с отделните клиенти, в която събира и съхранява информация в
сроковете съгласно действащото българско законодателство относно: договорени количества
природен газ; цена на природния газ, потребен природен газ; суми за потребен природен газ;
местоположение на обект.
(2) Клиентите могат да подадат искане за получаване на информация за
потреблението си по имейл: ……
(3) В случай на писмено поискване от клиент на информация по чл. 5, ал. 1, за негов
обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя поисканата
информация в 10-дневен срок.
Чл. 6. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане,
включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно
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.
Раздел трети „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени жалби, молби, сигнали и предложения“
Чл. 7. (1) 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).
(2) Дружеството създава и поддържа регистър относно:
1. жалбите, сигналите и предложенията на клиентите;
2. отговори на подадените жалби, сигнали и предложения.
Чл. 8. (1) Жалбите, молбите 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 клиенти.
(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистьра по чл. 7,
ал. 2.
(3) При поискване, подаващият жалба, сигнал, молба или предложение клиент
получава входящ номер на подадения от него документ.
Чл. 9. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице
за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако
подателят разполага с такива;
5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.
(2) Дружеството има право да изиска допълнителна информация по случая.
Чл. 10. (1) Дружеството дава отговор на жалбата, молбата, сигнала или
предложението в писмен вид след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за
разглеждания случай.
(2) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един месец след
постъпването им.
Чл. 11. (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. 10, ал. 2.
(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в
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писмения отговор до подателя.
(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги
уведомява писмено за това.
Чл. 12. 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 3 (три) дневен
срок.
Чл. 13. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, молби 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. 14. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от
дружеството на клиентите, са: ……………..
(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във връзка с
предоставяните услуги на интернет страницата си.
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, разпоредбите на тези Правила, които
противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.
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 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ, с фирмен номер HRB 14327,
лицензия № Л-547-15 от 16.09.2021 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 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ Правила за работа с
потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към
лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14
(четиринадесет) дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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