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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л - 548 

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-829 от 11.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

15.07.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД 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-53 от 15.07.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 

1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-171 от 16.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

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

В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от 

НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

23.07.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД е изискано да представи следните допълнителни данни и 

документи: заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, което 

да съдържа единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 

декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“ от НЛДЕ от всеки от членовете на Съвета на 

директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, съгласно чл. 11, ал. 3, изр. второ от НЛДЕ; данни и 

доказателства за наличен депозит по договор за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране № 2988 от 28.09.2017 г. и договор за достъп и съхранение на природен газ № 

4868 от 02.03.2021 г.; данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за 

наличието на тези източници, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 5 от НДЛЕ – удостоверение от банка 

за покритието на наличните банкови сметки (паричен ресурс), както и писмо за 

потвърждение на сключени договори за овърдрафт; бизнес план на „Булгаргаз“ ЕАД за 

периода 2021 – 2025 г. за дейността „търговия с природен газ“, съдържащ прогнозни цени и 

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

съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; щатно разписание, автобиографии на персонала, зает в 

упражняване на дейността „търговия с природен газ“ и документи, удостоверяващи трудово-

правната обвързаност на лицата от персонала със заявителя (справка от Национална агенция 

по приходите за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).  

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 30.07.2021 г., от 02.08.2021 г., от 03.08.2021 г. и от 

05.08.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД е представило изисканите данни и документи. 

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

№ Е-Дк-829 от 11.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 166 от 19.08.2021 г., т. 7. В 
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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. „Булгаргаз“ ЕАД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-53 от 15.07.2021 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. 

„Булгаргаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността 

„обществена доставка на природен газ“. Съгласно чл. 177 от ЗЕ, общественият доставчик на 

природен газ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което може да сключва 

сделки за доставка на природен газ с добивни предприятия, с търговци на природен газ, с 

крайни снабдители и с клиенти. Общественият доставчик на природен газ може да е 

участник, формиращ пазара, или доставчик на ликвидност. Съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗЕ, 

търговец на природен газ може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, 

което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си 

законодателство.  

1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210615101246 от 15.06.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

175203485, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Сердика, ул. „Петър Парчевич“ № 47. 

„Булгаргаз“ ЕАД има следния предмет на дейност: обществена доставка на природен 

газ и свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ с цел неговото 

съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен 

газ в страната. 

Капиталът на дружеството е в размер на 231 698 584 лева, разпределен в 231 698 584 

обикновени, поименни, непривилигировани акции, с номинална стойност 1 лев. Капиталът е 

записан и изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Булгаргаз“ ЕАД – 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, юридическо лице, регистрирано според законите на Р 

България. Собственик на 100% от регистрирания капитал на „Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД е българската държава чрез министъра на енергетиката. „Булгаргаз“ ЕАД има 

едностепенна система на управление и се управлява и контролира от Съвет на директорите в 

състав: Светослав Танев Делчев, Диана Стоянова Бонева, Николай Ангелов Павлов, Илиян 

Кирилов Дуков, Николай Атанасов Дончев. Дружеството се представлява от изпълнителния 

директор – Николай Ангелов Павлов. 

apis://NORM|4076|0||/
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Видно от горното, „Булгаргаз“ ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите 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. Изпълнителният директор на дружеството, в качеството си на негов 

представител, е декларирал, че „Булгаргаз“ ЕАД 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. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало да му бъде издадена 

лицензия за срок от 25 години, който е обоснован със следните аргументи: 25-годиния срок 

на лицензията е необходим с оглед подписания договор между азербайджанска компания и 

„Булгаргаз“ ЕАД, който е с продължителност 25 години от началото на първата доставка, 

осъществена на 31.12.2020 г. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително 

динамично, както в България, така и в региона, не може да бъде направена реалистична 

прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-

дълъг от десет години. С оглед на посоченото срокът, за който да бъде издадена исканата 

лицензия, следва да e 10 (десет) години. 

 

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. 

„Булгаргаз“ ЕАД предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ в офис 

на адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Сердика, ул. „Петър Парчевич“ № 47. 

Видно от представения Инвентарен опис на дълготрайните активи към 30.06.2021 г., 

офисът е оборудван с персонални компютри HP Aio600pro – 27 бр., преносими компютри 

Lenovo – 25 бр., преносими компютри Toshiba – 5 бр., преносими компютри Acer – 4 бр., 

преносими компютри Dell Vostro – 3 бр., офис мебели и техника, както и средства за 

комуникация. „Булгаргаз“ ЕАД посочва, че с цел подобряване на електронната среда в 

дружеството се обновява сървърната техника, комуникационното оборудване, телефонната 

централа и IP телефоните. 

Информационната система и софтуера, която „Булгаргаз“ ЕАД ще използва за 

търговия с природен газ, е Microsoft Windows 10 64-Bit. В тази връзка дружеството е 

представило фактура от 08.07.2021 г. за закупен софтуер на стойност 2437,61 лв. от 

„Стантек“ ЕООД, както и Рамков договор за продажба № 998 от 30.03.2020 г., сключен със 

„СофтуерУан България“ ООД за доставка на лицензи на Майкрософт по условията на Cloud 

Solution Provider (CSP) програма и в съответствие със Споразумение между Майкрософт и 

клиента. 

Заявителят посочва, че с оглед минимизирането на заплахите, намаляването на 

рисковете и повишаване на информационната сигурност, се налага внедряването на 
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централизирано управление на компютрите в дружеството, за реализирането на което е 

необходимо да се конфигурира Intune за платформата Microsoft 365 Business Premium и 

закупуване на антивирусен и антиспам софтуер и изграждане на сигурна и управляема 

безжична свързаност. Дружеството посочва, че през юни 2021 г. е завършен процесът по 

мигрирането на информационните системи на „Булгаргаз“ ЕАД в облачното пространство. 

„Булгаргаз“ ЕАД разполага със система за извършване на самоотчет, заявка и прогноза на 

потреблението на газ, която е изградена и базирана изцяло за клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД. 

През Модул „Доставки“ клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД имат възможност да заявяват 

годишните си програми, при необходимост да коригират и актуализират тримесечните, 

месечните и дневните си заявки за природен газ, както и да заявяват капацитетни продукти 

за пренос, като е представено описание на модула, съдържащо указания към клиентите за 

неговото използване. В тази връзка заявителят е представил копие на Договор № 1071 от 

09.03.2021 г. с „Уеб Трейд“ ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Промяна 

и добавяне на функции и осигуряване на техническа поддръжка на програмен модул 

„Доставки“ (https//delivery.bulgargaz.bg), във връзка със сключени нови договори за доставка 

на природен газ“. 

Заявителят посочва, че има сключени договори за електронни съобщителни услуги и 

стационарна телефония, във връзка с което са представени копия на договори № 953 и № 954 

от 20.09.2019 г., сключени с „А1 България“ ЕАД. 

„Булгаргаз“ ЕАД има двоен достъп до интернет, ползвайки услугите на два отделни 

независими един от друг интернет доставчика, със следните характеристики: оптична MAN 

връзка със скорост 100 Mbps, изградена от Еволинк, 50 Mbps интернет/50 Mbps peering и 100 

Mbps MAN порт. В тази връзка са представени копие на Договор за предоставяне на 

телекомуникационни услуги № 1000 от 06.04.2020 г., сключен с „Еволинк“АД и копие на 

Договор за предоставяне на телекомуникационни услуги № 1088 от 21.04.2021 г. с 

„Булгартел“ АД. 

Заявителят е представил копие на Споразумение за членство на платформата за 

търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД № С-017 от 13.01.2020 г. Представена е  и декларация 

от 05.03.2021 г. на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД за допълнителен търговски 

екран към „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 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 448 от 07.07.2021 г. на „Газов Хъб 

Балкан“ ЕАД, в което се посочва, 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. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на 

лицензионната дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, в т. ч. по отношение на обмен на данни между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. януари 2020 г. заявителят има успешен достъп до 

системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило копие на Договор за членство на организиран борсов 

пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ АД от 14.05.2021 г., 

както и копие на Удостоверение за членство на организиран борсов пазар на природен газ на 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД от 14.05.20201 г. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Булгаргаз“ ЕАД 

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило схема на управленската и организационна структура, 

щатно разписание на персонала, както и трудови договори. Представени са копия на 
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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, както и 

ръководния персонал са с дългогодишен професионален опит и са с дългогодишен опит на 

ръководни позиции в дружеството. Организационната структура на дружеството включва 

следните управления: „Финанси“, включващо отделите „Финансова отчетност и 

методология“, „Счетоводство“ и функционалното звено „Финансов контрол“; „Лицензионна 

дейност и търговия с природен газ“, което включва отделите „Търговия с природен газ“ и 

„Регулация, ценообразуване и пазарни анализи“; „Оперативно управление и контрол на 

доставките“, което се състои от отделите „Оперативно управление на доставките“ и 

„Контрол на доставките“, както и „Административно“, състоящо се от отделите 

„Информационни системи и технологии“ и „Администрация и човешки ресурси“. Освен това 

в дружеството са обособени два отдела „Правно“ и „Сигурност на информацията“, както и 

функционалните звена „Вътрешен одит“ и „Сигурност на информацията“. В дейността на 

дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ ще бъдат дванадесет 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. 

В качеството на обществен доставчик, „Булгаргаз“ ЕАД предоставя услуга от 

обществен интерес – доставка на природен газ на определен в ЗЕ кръг лица, по цени, 

утвърдени от КЕВР („регулирани цени“). До 31.12.2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД продава 

природен газ на всички свои клиенти по регулирани цени. От 01.01.2020 г. дружеството 

доставя природен газ по регулирани цени само на крайни снабдители на природен газ и на 

лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. С оглед 

промяната на законодателството, заварените договори, сключени с клиентите, които не 

попадат в кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, считано от началото на 2020 г., са 

приведени в съответствие с новите разпоредби на закона, като от 01.01.2020 г. доставките на 

природен газ на тези клиенти се извършват по свободно договорени цени.  

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че е продало количества природен газ по свободно 

договорени цени за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. в размер на 12 986 389.946 MWh, а за 

периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. - в размер на 8 284 324 MW. 

В допълнение „Булгаргаз“ ЕАД е представило копие на Решение № 247 от 2020 г. на 

Регулаторния орган за енергия на Р Гърция (RAE), с което е вписано в регистъра на 

потребителите на националната система за природен газ на Р Гърция в качеството му на 

трето лице, като пояснява, че има сключени рамкови договори с „ДЕСФА“ (оператор на 

националната система за пренос на природен газ на Гърция) за пренос на природен газ и за 

ползване на инсталация за втечнен природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Булгаргаз“ ЕАД 

притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „Булгаргаз“ ЕАД е видно, че 

дружеството отчита загуба от 31 978 хил. лв. за 2018 г., печалба от 34 429 хил. лв. за 2019 г. и 

печалба в размер на 39 657 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от 

1 309 580 хил. лв. през 2018 г. на 704 191 хил. лв. за 2020 г. Основен дял в реализираните 

приходи имат приходите от продажба на стоки, които са 1 286 429 хил. лв. за 2018 г. 

намаляват на 678 769 хил. лв. през 2020 г., в резултат на по-ниската доставна цена на 

природния газ и намаление на продадените количества. Структурата на общите приходи 

включва още финансови приходи и други приходи. Общите разходи на дружеството 

намаляват от 1 339 528 хил. лв. за 2018 г. на 660 040 хил. лв. за 2020 г., като основен дял има 
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балансовата стойност на продадените стоки. Структурата на общите разходи включва: 

себестойност на продадения природен газ, разходи за: обезценка, материали; външни услуги; 

амортизации; персонал; провизии и други. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 339 742 хил. лв. за 2018 г. на 363 

198 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 14 031 хил. лв. за 2018 г. на 13 826 

хил. лв. за 2020 г. Текущите активи нарастват от 325 711 хил. лв. за 2018 г. на 349 372 хил. 

лв. за 2020 г. 

Акционерният капитал е в размер на 231 698 хил. лв. и остава непроменен до края на 

периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 205 243 хил. лв. за 2018 г. на 

279 295 хил. лв. за 2020 г. Резервите намаляват от 7412 хил. лв. за 2018 г. на 7360 хил. лв. за 

2020 г. Натрупаната загуба е в размер на 33 867 хил. лв. за 2018 г., а неразпределената 

печалба е 40 237 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви нарастват от 50 316 хил. лв. за 2018 г. 

на 51 689 хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 84 183 хил. лв. за 2018 г. на 32 

214 хил. лв. за 2020 г. 

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

постъпления са от оперативната дейност на дружеството – приходи от парични постъпления 

от клиенти по продажба на продаден природен газ. Плащанията са към доставчици за 

покупка на природен газ, възнаграждения и осигуровки на персонала и др. При 

инвестиционната дейност има плащания за придобиване на материални и нематериални 

активи, а постъпленията са от лихви от отсрочени търговски вземания. По отношение на 

финансовата дейност има постъпления от овърдрафти, получени заеми и по финансиращи 

споразумения, а плащанията са за изплатен дивидент през 2018 г., по договори за лизинг, по 

получени заеми и лихви. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с 

положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Булгаргаз“ ЕАД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се изменя от 14,63 за 2018 г. на 11,17 за 2019 г. и достига 20,20 за 2020 г., което 

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

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 3,87 за 2018 г. на 2,98 

за 2019 г. и достига 10,85 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 1,53 за 2018 г., 1,28 за 2019 г. и 3,33 за 2020 г. Това е индикатор, 

че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за покриване на 

дългосрочните и краткосрочните си задължения. Предвид стойностите на горепосочените 

показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо 

състояние на „Булгаргаз“ ЕАД може да се определи като много добро. 

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, са собствени средства, като при необходимост от допълнителен 

финансов ресурс има сключени договори за овърдрафт в общ размер от (…) лв. В тази връзка 

заявителят е представил копие на писмо от 28.07.2021 г. от „Ситибанк Европа“ АД, клон 

България за налично салдо по банкови сметки в български лева, евро и щатски долари; копие 

на банково потвърждение с изх. № 20313 от 28.07.2021 г. от „ИНГ Банк“ Н.В. – клон София 

за потвърждение на налично салдо по сметки на дружеството в български лева, евро и 

щатски долари; копие на банково удостоверение с изх. № 175 от 28.07.2021 г. от „Юробанк 

България“ АД за налично салдо по сметка в български лева; копие на удостоверение с изх. № 

00350 от 28.07.2021 г. от „Търговска Банка Д“ АД относно наличности по сметки на 

дружеството в български лева, евро и щатски долари. Заявителят е представил и копие на 

писмо с изх. № 0911-41-001511 от 28.07.2021 г. от „Уникредит Булбанк“ АД, в което се 

посочва, че „Булгаргаз“ ЕАД има сключен Договор за банков кредит-овърдрафт № 00006/703 
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от 12.10.2020 г. за срок от една година; копие на удостоверение от 28.07.2021 г. от „Ситибанк 

Европа“ АД, клон България за потвърждение на сключен Договор за кредит № 447/2020 от 

09.10.2020 г. със срок от една година; копие на удостоверение с изх. № 94540 от 28.07.2021 г. 

от „Централна Кооперативна Банка“ АД, в което се посочва, че „Булгаргаз“ ЕАД е клиент на 

банката и ползва кредит овърдрафт, съгласно договор за предоставяне на кредит овърдрафт 

реф. № 42327PO-AA-0046 от 10.12.2020 г. за срок от 12 месеца; копие на удостоверение с 

изх. № 300А-20-01941 от 28.07.2021 г. от „Банка ДСК“ АД за Договор за кредит овърдрафт 

№ 2772 от 13.10.2020 г. за срок от една година.  

„Булгаргаз“ ЕАД е представило копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД договори 

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

договор за достъп и съхранение на природен газ, съгласно клаузите на които дружеството 

има задължение да поддържа обезпечения. В потвърждение на това, че е изпълнило това 

задължение дружеството е представило декларация, подписана от изпълнителния директор, 

за предоставените обезпечения по действащите договори, както следва: 

1. По договор № 2987 от 28.09.2017 г. за достъп и пренос на природен газ по 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД – депозит в размер на (…) лв.; 

2. По договор № 2988 от 28.09.2017 г. за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране – депозит в размер на (…) лв.; 

3. По договор № 4867 от 02.03.2021 г. за достъп и съхранение на природен газ – 

депозит в размер (…) лв. 

 

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

„Булгаргаз“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

Пазарните цели на дружеството са свързани със запазване на пазарните позиции в 

страната и навлизане на други газови пазари. „Булгаргаз“ ЕАД доставя природен газ на 186 

клиента на територията на страната, в т.ч. на 156 клиенти по свободно договорени цени. Като 

регистриран ползвател на гръцката национална газопреносна мрежа дружеството може да 

продава количества природен газ в Р Гърция на виртуална търговска точка на лицензирани 

търговци, а за в бъдеще може да доставя и продава количества в Р Словакия и Р Унгария.  

Доставката на природен газ за 2021 г. се осъществява основно по договор от ООО 

„Газпром Експорт“, а от началото на годината има доставка и от Азербейджан. От 2023 г. 

заявителят планира, освен доставките на природен газ от ООО „Газпром Експорт“ и 

доставки от Азербайджан, да доставя природен газ и от терминала край гр. 

Александруполис, където дружеството има резервиран капацитет за 10 години на 

дългосрочна база в размер на 5 300 000 MWh годишно. 

 

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. 

Прогнозни покупки на природен газ, 

MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни продажби на природен газ 

по свободно договорени цени, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни продажни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

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

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

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки и 

други приходи. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на 1 

(…) хил. лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на 

природен газ, които от (…) хил. лв. нарастват на (…) хил. лв. в края на периода. Структурата 

на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; 

персонал и други. 

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

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

2025 г., вследствие на увеличаване на отсрочените данъчни активи. Текущите активи на 

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

увеличаване на материалните запаси, предплатени аванси за доставка на природен газ, други 

вземания от свързани лица и на паричните средства и еквиваленти. Акционерният капитал се 

увеличава от (…)хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Резервите са в размер на (…) 

хил. лв. за 2021 г. и достигат (…) хил. лв. за 2025 г. Собственият капитал нараства от (…) 

хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на акционерния 

капитал, резервите и текущата печалба. Нетекущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 

2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. за 2025 г. 

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

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от клиенти по продажба на 

природен газ, от получени лихви и неустойки, възстановени депозити, съдебни и други. 

Плащанията за основната дейност са: за покупка на природен газ, по сделки със свързани 

лица и към други контрагенти, трудови възнаграждения и осигуровки, за данъци и други. 

При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за придобиване на 

материални и нематериални активи, а постъпления са от получени лихви от отсрочени 

търговски вземания за 2021 г. По отношение на финансовата дейност са предвидени 

плащания: по главници и лихви по договор за лизинг, по заеми и лихви към банки, 

дивиденти и по банкови гаранции и такси. В края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични средства и еквиваленти 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) 
18,75 21,52 25,41 27,97 28,13 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 20,49 15,68 12,44 11,96 11,67 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
3,99 3,91 11,52 11,03 10,76 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Булгаргаз“ 

ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със 

стойност 18,75 за 2021 г. и се увеличава до 28,13 за 2025 г. Това е показател, че дружеството 

няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в 



стр. 9 от 13 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 20,49 през 2021 г. 

намалява до 11,67 през 2025 г., но остава над единица. 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 3,99 за 2021 г. и се увеличава до 10,76 през 2025 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със собствени средства за покриване 

дългосрочните и краткосрочни си задължения през периода. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Булгаргаз“ ЕАД 

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 „Булгаргаз“ ЕАД е представило проект на Правила 

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

интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в 

предложения от заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както 

следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Булгаргаз“ ЕАД 

 

Раздел първи „Общи Положения“ 

Чл. 1. (1) Правилата за работа с потребителите на енергийни услуги (Правилата) 

уреждат процедурата за работа с клиенти, реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения, както и формата на данните 

за потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. 

(2) Дружеството е „Булгаргаз“ ЕАД, с ЕИК 175203485, вписано в Търговския регистър 

към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н 

Сердика, ул. „Петър Парчевич“ № 47, притежаващо лицензия № ............../......... г. за 

дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от …. 

години. 

(3) Клиент е всеки клиент, сключил договор за покупка на природен газ с „Булгаргаз“ 

ЕАД. 

Чл. 2. (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) Клиентите могат да подадат искане за получаване на информация за 

потреблението си писмено до адреса на управление на дружеството или на имейл:…... 

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

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

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

„Булгаргаз“ ЕАД е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

 

Раздел втори „Процедура за работа с клиентите“ 

Чл. 3. Сделките за доставка и/или продажба на природен газ се извършват 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. 

„Булгаргаз“ ЕАД предлага следните договори на природен газ: 
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1. Договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по 

свободно договорена цена за срок от една година; 

2. Договор за покупко-продажба на природен газ на виртуална търговска точка (ВТТ) 

на анонимния краткосрочен сегмент на платформите за търговия; 

3. Договор за покупко-продажба на природен газ на виртуална търговска точка 

(ВТТ)/изходен пункт за краткосрочни доставки; 

4. Договор за покупко-продажба на природен газ на виртуална търговска точка (ВТТ) 

по свободно договорена цена за срок от една година. 

Чл. 4. (1) Лицата, желаещи да сключат договор за доставка и/или покупко-продажба 

на природен газ и отговарящи на изискванията на Закона за енергетиката, подзаконови и 

общи административни актове, подават на адреса на управление на „Булгаргаз“ ЕАД 

писмено искане за сключване на договор за доставка и/или покупко-продажба на природен 

газ, съдържащо следните данни и документи: 

1. наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, 

местоположение и описание на обекта на клиента, документ за регистрация на лицето, ЕИК, 

банкова сметка, име и данни на представляващото лице; 

2. копие от документ за самоличност (за еднолични търговци или лица, упражняващи 

свободна професия); 

3. декларации, че лицето не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура 

по ликвидация; 

4. писмено съгласие на синдика за сключване на договора, ако е постановено решение 

за откриване на производство по несъстоятелност на потребителя; 

5. количества природен газ за доставка и/или покупко-продажба, пункта на приемане 

– предаване и съответното налягане; 

(2) В 5 (пет)-дневен срок от подаване на искането по ал. 1 „Булгаргаз“ ЕАД писмено 

информира лицето за становището си по него. 

(3) В срока по ал. 2 „Булгаргаз“ ЕАД може да изисква от лицето, подало искането за 

сключване на договор за доставка и/или покупко-продажба на природен газ, представянето 

на допълнителна информация. 

(4) При положително становище от страна на „Булгаргаз“ ЕАД относно възможността 

за сключване на договор за доставка и/или покупко-продажба на природен газ, на лицето се 

изпраща проект на договор за доставка и/или покупко-продажба на природен газ заедно с 

приложенията. 

(5) Договорът за доставка и/или покупко-продажба на природен газ се счита за 

сключен след подписването му от „Булгаргаз“ ЕАД и от потребителя и влиза в сила от 

датата, посочена в договора или след изпълнение на предвидените в него условия. 

Чл. 5. (1) Договорът за доставка и/или покупко-продажба на природен газ има 

задължително най-малко съдържанието, посочено в Правилата за търговия с природен газ. 

(2) В сключените договори за доставка и/или покупко-продажба на природен газ 

между „Булгаргаз“ ЕАД и клиентите подробно се регламентират редът и сроковете за: 

1. заявяване на количествата природен газ; 

2. доставка на заявените количества природен газ; 

3. мястото на предаване и приемане на природния газ; 

4. отчитането на количествата природен газ; 

5. уреждане на отношенията в случай на неизправни или по други причини 

неработещи средства за търговско измерване; 

6. отправяне на предизвестия за спиране или ограничаване доставката на природен газ 

и за възстановяването му, в случай на санкциониращи спирания или обявен ограничителен 

режим или други обстоятелства на временно ограничаване или спиране доставката на 

природен газ; 

7. заплащането на количествата природен газ. 

(3) При сключването на всеки индивидуален договор дружеството задължително 
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предоставя на клиента екземпляр от тези Правила. 

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

договори с Клиентите.  

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 „Условия, ред и срокове за подаване и разглеждане на жалби, 

сигнали и предложения“ 

Чл. 7. (1) Клиентите могат да подават до „Булгаргаз“ ЕАД жалби, сигнали и 

предложения. 

(2) Жалба се подава в случаите на спорове относно нарушения от страна на 

„Булгаргаз“ ЕАД на нормативни изисквания или на условия на сключени договори за 

доставка и/или покупко-продажба на природен газ. 

(3) Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията за работа с 

клиентите или за решаване на други въпроси в предмета на дейност на дружеството. 

(4) Сигнали могат да се подават за незаконосъобразни действия от страна на 

„Булгаргаз“ ЕАД или на конкретни служители на дружеството, с които се засягат държавни 

или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 

Чл. 8. (1) Жалбата трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е написана на български език; 

2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

жалбоподателят разполага с такива; 

5. да е подписана от жалбоподателя. 

(2) Не се разглеждат анонимни предложения или сигнали. 

(3) Предложенията и сигналите, които не са от компетентността на „Булгаргаз“ ЕАД, 

се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен 

когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява 

направилият предложението или сигнала. 

Чл. 9. (1) Жалбите се подават до адреса на управление на „Булгаргаз“ ЕАД в писмен 

вид, по пощата или на ръка в деловодството на дружеството лично или чрез упълномощен 

представител. 

(2) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени, да бъдат подадени лично или 

чрез упълномощен представител, по електронна поща, телефон или поща. 

Чл. 10. (1) Дружеството създава и поддържа регистър, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на клиентите; 

2. отговори на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(2) Всяка постъпила жалба, сигнал и предложение се регистрира във входящия 

регистър в деловодството на „Булгаргаз“ ЕАД. 

(3) Всеки подател на жалба, сигнал или предложение при поискване получава от 

деловодството на дружеството входящ номер на подадения документ. 

(4) Документацията относно всички жалби, молби и предложения, както и отговорите 

по тях, се съхраняват в сроковете съгласно действащото законодателство. 

Чл. 11. (1) Дружеството може да изисква предоставянето на допълнителна 

информация от подателя на жалбата, сигнала или предложението за изясняване на 

обстоятелствата по случая. За целта могат да бъдат организирани срещи с подателя на 
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жалбата, сигнала или предложението. 

(2) Подателят на жалба, сигнал или предложение е длъжен да съдейства на 

компетентните отдели или служителите в дружеството и да им предоставя всички 

необходими документи и сведения, с които разполага, за изясняване на обстоятелствата по 

случая. 

Чл. 12. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала или предложението на 

клиента писмено, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път. 

(2) Срокът за разглеждане, проверка и отговор на подадена жалба е до 30 (тридесет) 

дни от получаването ѝ. 

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. 

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

уведомява писмено 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 3 (три) 

дневен срок. 

Чл. 14. (1) Становище по подадено предложение се взема най-късно 2 (два) месеца 

след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок от изготвянето му на подателя. 

Становището по подадено предложение не подлежи на обжалване. 

(2) Становище по подаден сигнал се взема най-късно 2 (два) месеца от постъпването 

му. В случай, че сигналът е уважен, се предприемат незабавно мерки за отстраняване на 

допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което се уведомява подателя, а когато се 

засягат права или законни интереси и на други лица, и тях, в 7-дневен срок от изготвяне на 

становището. 

(3) Когато сигналът е препратен от народен представител, общински съветник, 

държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за 

решението се уведомяват и те. При данни за извършено престъпление се уведомява 

незабавно съответният прокурор. 

Чл. 15. (1) Жалби, сигнали и предложения, подадени повторно по въпрос, по който 

има становище на „Булгаргаз“ ЕАД, не се разглеждат, освен ако се основават на нови факти 

и обстоятелства.  

(2) Становището на „Булгаргаз“ ЕАД по подадени сигнал или предложение не 

подлежи на обжалване. 

Чл. 16. (1) Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите и 

предложенията в срок, съгласно действащото законодателство.  

(2) Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на 

документа, при поискване от клиента. 

Чл. 17. (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. 
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§ 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 „Булгаргаз“ ЕАД, с ЕИК 175203485, лицензия № Л-548-15 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 „Булгаргаз“ ЕАД 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 


