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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-549 

от 20.09.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 20.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-872 от 23.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-44 от 

30.06.2021 г. от „ЕНЕРГИКО“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и 

доказателства при проведеното на 01.09.2021 г. открито заседание, установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 30.06.2021 г. от „ЕНЕРГИКО“ ЕООД с искане за издаване 

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

ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба 

№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-150 от 01.07.2021 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-44 от 

09.07.2021 г. от „ЕНЕРГИКО“ ЕООД е изискано да представи следните допълнителни данни 

и документи: декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „д“ от НЛДЕ, както и одитиран финансов 

отчет за 2020 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-44 от 14.07.2021 г. заявителят е представил 

изисканите данни и документи. 

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

№ Е-Дк-872 от 23.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 175 от 26.08.2021 г., т. 3. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 01.09.2021 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. „ЕНЕРГИКО“ ЕООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 30.06.2021 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 
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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. № 

20210626171137 от 26.06.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 200394045, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. 

„Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД има следния предмет на дейност: консултантски и 

инженерингови услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, инвестиционна 

дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и 

представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, търсене, 

производство, транспорт, съхранение, маркетинг и търговия с въглеводороди, природен газ и 

всякакви видове газове, както и всякаква друга дейност свързана с газ; търговия, внос, износ, 

продажба в страната и чужбина на петролни продукти, цветни и благородни метали, 

суровини и отпадъци за и от преработката им, както и всякаква друга дейност свързана с 

енергийната и химическата индустрия и рудодобива и производството на цветни метали, 

промишлен инженеринг и производствена и сервизна дейност, свързана с инфраструктурни и 

енергийни проекти, проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на 

минералната и нефтената и газова индустрия, проектиране на нефтени и газови сондажи, 

нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и газ, всякаква друга дейност 

свързана с нефтени и газови находища и всякакъв вид сондажни дейности, както и всяка 

друга дейност, която не е забранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, 

разпределен в 1500 (хиляда и петстотин) дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя, който е и едноличен собственик на 

капитала – Иван Кирилов Дреновички. 

Видно от горното, „ЕНЕРГИКО“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 

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

бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

 

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. В 

допълнение е представено Удостоверение с изх. № 20210628081952 от 28.06.2021 г. от 

Агенция по вписванията 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 „ЕНЕРГИКО“ ЕООД е поискало да му бъде издадена 

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

Дружеството посочва, че стратегическата му цел е да разшири своята търговска 

дейност на базата на изграждащия се регионален газов хъб в Р България, където всеки 
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пазарен участник може да извършва сделки по свободно договорени цени и да привлича 

нови клиенти на свободния пазар, пряко присъединени към газопреносната мрежа на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. Освен това заявителят счита, че десетгодишният срок на лицензията 

ще му позволи да направи допълнителни инвестиционни разходи, изхождайки от стабилните 

си финансови възможности, техническа обезпеченост и човешки ресурси, в условията на 

развиващ се и либерализиран газов пазар в съответствие с европейските директиви и 

изисквания, включително на десетгодишните планове за развитие на Европейската мрежа на 

операторите на преносни системи и в частност на комбинирания газов оператор 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

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. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД посочва, че офисът, където се извършва дейността „търговия с 

природен газ“ се намира на адрес: гр. София 1408, бул. „Витоша“ 180, ет. 2, офис № 3, като е 

оборудван с четири работни места с мобилни персонални компютри, офис мебели и техника, 

както и средства за комуникация. В тази връзка заявителя е представил копие на договор за 

наем от 01.02.2021 г., сключен между „ЕНЕРГИКО“ ЕООД и (…). 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило информация относно техническите 

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

с природен газ, както следва: 4 бр. мобилни преносими компютъра 1 бр. Acer Swift 5 SF514-

54T – Дисплей: 14"/Процесор: Intel Core i7-1065G7 (1.30/3.90 GHz, 8M)/Оперативна памет: 8 

GB/Памет: SSD 512 GB/Графична карта: Intel Iris Plus (Ice Lake)/Операционна система: 

WINDOWS 10/Антивирусна програма: Windows defender/Браузъри: Google Chrome, Microsoft 

Edge и Mozilla Firefox/Microsoft Office 365: 2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и 

OneNote); 1 бр. Dell inspiron 15 5000 – Дисплей: 15.6"/Процесор: INTEL CORE i5-7200U CPU 

@ 2.50 GHz, 2 Core(s)/Оперативна памет: 8 GB/Памет: 500 GB/Графична карта: Intel® HD 

Graphics 5500/Операционна система: Windows 10/Антивирусна програма: Windows 

Defender/Браузъри: Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox/Microsoft Office 365: 

2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote); 2 бр. LENOVO UltraSlim IdeaPad 5 

15ITL05 – Дисплей: 15.6"/Процесор: INTEL CORE i5-1135G7/Оперативна памет: RAM 16 

GB/Памет: SSD 512 GB/Графична карта: INTEL IRIS XE GRAPHICS/Операционна система: 

WINDOWS 10/Антивирусна програма: McAfee LiveSafe 16.0 и Windows Defender/Браузъри: 

Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox/Интерфейс: 2 х USB-A 3.1 (Gen 1), USB-C 

Gen 1(power delivery & display port), HDMI 1.4b, Четец за SD карти, Wi-Fi (802.11n) / 

Microsoft Office 365: 2019 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote).; HP Лазерен принтер 

4 в 1 Color LaserJet Pro MFP M479fdw, A4, цветен – Функции: копиране, сканиране, 

принтиране, факс, e-mail/Скорост на печат: 27 стр./мин./Изводи: Wi-Fi, USB, Ethernet. В тази 

връзка заявителя е представил копия на фактури и платежни документи. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД разполага с виртуално обособен сървър за електронна поща – 

операционна система (…) с осигурена криптирана защита, предоставяни чрез хостинг 

услуги. Използваната версия на електронна поща е Microsoft Outlook for Office 365, както и 

уеб базирана версия на електронна поща. Видно от представеното копие на фактура от (…) 

домейните „energiko.bg“ и „energiko.eu“, както и хостинг план (…) са подновени до (…). 

Дружеството посочва, че разполага с абонаментен план за телекомуникационни 

услуги, оптичен интернет и телефон (…) FiberNet 100/Максимална скорост download /upload: 

100 Mbps /50 Mbps / Мрежови интерфейс: Ethernet & Wi-Fi / Антивирусен софтуер: ESET 

NOD 32. В тази връзка заявителят е представил копие на заявление/договор № 

20039404506032021-51143901 от 06.03.2021 г. с (…). 
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„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило копие на Споразумение за членство на 

платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД № С-010 от 02.01.2020 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 писмо с изх. № 

ГХБ 433 от 06.06.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата за 

осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания 

на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, 

минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, 

че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на 

информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен 

на данни между „ЕНЕРГИКО“ ЕООД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. януари 

2020 г. „ЕНЕРГИКО“ ЕООД има успешен достъп до системата за борсова търговия и 

реализирани сделки на нея.  

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

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“.   

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило схема на управленската и организационна 

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

акт на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на управителя и персонала за извършване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

Видно от представената информация управителят има дълъг професионален опит като 

изпълнителен директор и ръководител на проекти в енергийни дружества, работещи с 

мултинационални компании в Европа и извън нея. В дейността на дружеството пряко 

ангажирани с търговията с природен газ са трима служители – директор „Финанси, 

счетоводство и планиране“, който е и директор „Търговия с природен газ“; Главен 

счетоводител и планиране и експерт „Търговия с природен газ“, съгласно 3 бр. 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. 

Дружеството е декларирало, че извършва търговия с природен газ на енергийните 

пазари в Р България и Р Гърция. „ЕНЕРГИКО“ ЕООД посочва, че е един от основните и 

активни участници на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като към м. май 

2021 г. е осъществило над 1000 сделки, включително продажби на природен газ на 

„Топлофикация София“ ЕАД и газоразпределителни дружества. Видно от предоставени 

копия на фактури и месечни актове за доставка на природен газ за периода от 01.01.2021 г. 

до 05.06.2021 г., дружеството е закупило над (…) MWh природен газ, включително на 

Виртуална търговска точка. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е регистрирано като пазарен участник (Market Participant) с 

ACER код: А0014379U.BG съгласно 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. Също така е и регистриран ползвател на националната 

газопреносна система на Р Гърция съгласно решение № 32/2019 на гръцкия енергиен 

регулатор (RAE) от 10.01.2019 г. Дружеството декларира, че има сключени договори с 

гръцкия газов оператор DESFA за достъп и пренос по гръцката газопреносна мрежа № 

TFA31 и договор за ползване на терминала за втечнен природен газ (ВПГ) № LFA18, като 

има достъп до и използва електронната информационна система на DESFA и аукционната 

платформа за балансиране и съхранение на втечнен природен газ. Дружеството посочва, че 

има сключен договор с FGSZ от 14.11.2016 г. за членство на Регионалната платформа за 
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резервиране на капацитет (RBP), която се използва и на входните и изходните точки на 

междусистемно свързване (IP-s) със съседните оператори от страните членки на ЕС.  

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

притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

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

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „Енергико” ЕООД е видно, че 

дружеството отчита печалби за периода, както следва: 184 хил. лв. за 2018 г., 2105 хил. лв. за 

2019 г. и (…) хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството нарастват от 2024 хил. лв. 

през 2018 г. на 7673 хил. лв. за 2020 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите 

от продажба на стоки, които са 1718 хил. лв. за 2018 г. и се увеличават на (…) хил. лв. през 

2020 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и финансови 

приходи. Общите разходи на дружеството нарастват от 1820 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. 

лв. за 2020 г., като основен дял имат балансовата стойност на продадените стоки. 

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

амортизации; персонал; финансови и други. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от 1000 хил. лв. за 2018 г. на (…) 

хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 2 хил. лв. за 2018 г. на 710 хил. лв. за 2020 

г. Текущите активи нарастват от 998 хил. лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. 

Записаният капитал е в размер на 150 хил. лв. за 2018 г. и остава с непроменена 

стойност до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 311 хил. 

лв. за 2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 689 хил. лв. за 2018 

г. на (…) хил. лв. за 2020 г. 

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

от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от 

търговски контрагенти и други, а плащанията са свързани с търговски контрагенти, за лихви, 

комисионни, данъци върху печалбата и други. По отношение на финансовата дейност има 

постъпления, свързани с предоставени заеми и са извършвани плащания по получени заеми, 

от положителни и отрицателни валутни курсове и други. Паричните наличности в края на 

всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Енергико” 

ЕООД за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода намалява от 156 за 2018 г. на 3,33 за 2019 г. и достига (…) 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 1,45 за 2018 г. на 3,57 

за 2019 г. и (…) 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 0,45 за 2018 г., 3,67 за 2019 г. и (…) за 2020 г., което означава, че 

дружеството след 2018 г. е имало собствени средства за покриване на задължения си. 

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова 

структура, финансово-икономическо състояние на „Енергико” ЕООД 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 са собствени средства, приходи и печалби от търговската дейност 

на дружеството, а именно търговия и доставка на природен газ. В случай на необходимост 

през петгодишния период, „Енергико“ ЕООД планира да използва и други финансови 

инструменти за гарантиране на дейността си в това число и банкови институции. С оглед 
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обезпечаване на плащанията заявителят е представил банково удостоверение от 24.06.2021 г., 

издадено от (…) за открита сметка в български лева със съответна наличност и банково 

удостоверение № 154 от 25.06.2021 г., издадено от (…) за открити банкови сметки в 

български лева, евро и щатски долари със съответните наличности. 

Дружеството посочва, че е член на Регионалната платформа за резервиране на 

капацитет (RBP) и на платформата за търговско диспечиране (CDP), както и че има 

сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос по 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за покупка и продажба на природен газ за 

балансиране, както и за ползване на Виртуална търговска точка. Съгласно клаузите на 

горепосочените договори, дружеството поддържа налични обезпечения, както следва: 

1. Гаранции за участие по процедури за предоставяне на капацитетни продукти: 

гаранция за участие № 24-00-1142 от 10.04.2020 г. в размер на (…) лв.; 

2. По Договор № 4503 за достъп и съхранение на природен газ, депозит в размер на 

(…) лв.;  

3. По Договор за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

№ 3002 от 05.10.2017 г., депозит в размер на (…) лв.;  

4. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 3003 от 

05.10.2017 г., депозит в размер на (…) лв. 

По отношение на сключените с гръцкия газов оператор DESFA договор за достъп и 

пренос по гръцката газопреносна мрежа и договор за ползване на терминала за втечнен 

природен газ, заявителят посочва, че е предоставил депозит в оператора на националната 

система за пренос на природен газ на Р Гърция в размер на (…) евро. 

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

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „ЕНЕРГИКО“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както 

следва: 

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

2021 – 2025 г. 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД предвижда да разшири своята търговска дейност чрез 

привличане на нови клиенти. За първата година от прогнозния период количествата 

природен газ за покупко-продажба са определени на база изграденото до този момент 

пазарно присъствие, като за 2025 г. е предвидено търгуваните обеми природен газ да 

достигнат до (…) GWh, а за петгодишния период общите количества да са (…) GWh. 

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 
(…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи 

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

плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. лв. за 
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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. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 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: суровини и 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. до (…) хил. лв. за 

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

лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси, вземанията от клиенти и 

доставчици и на паричните средства. Записаният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и остава с 

непроменена стойност за периода. Други резерви са в размер на (…) хил. лв. годишно и 

остават непроменени през периода. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. 

на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) 

хил. лв. за 2021 г. до (…) 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, а 

плащанията са за трудови възнаграждения, плащания на данъци върху печалбата и други. В 

края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни 

стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

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

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

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

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

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД 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 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 
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стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството 

няма 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 „ЕНЕРГИКО“ 

ЕООД 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, „ЕНЕРГИКО“ ЕООД е представило проект на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила), както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЕНЕРГИКО“ ЕOOД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД и Клиентите на дружеството, свързани с продажбата на природен газ 

по свободно договорени цени, като определят: 

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

на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 

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

ДВ, бр. 59 от 2015 г. и предоставяните услуги от „ЕНЕРГИКО“ ЕООД; 

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

жалби, молби, сигнали и предложения; 

4. информация, която се предоставя на Клиентите на дружеството преди сключването 

на договора, включително предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, начини и 

срокове на плащане.  

(2) Дружеството е „ЕНЕРГИКО“ ЕООД, с ЕИК 200394045, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1408, ул. „Ярослав Вешин“ бл. 16, вх. Д, ап. 52, 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 

„ЕНЕРГИКО“ ЕООД. 

(4) „ЕНЕРГИКО“ ЕООД, 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) При обслужването на Клиентите си, „ЕНЕРГИКО“ ЕООД спазва следните 

принципи: 

1. равен достъп до предоставяните услуги; 

2. информираност на клиента; 

3. осигуряване на постоянно високо качество на обслужването и висока клиентска 

удовлетвореност; 

4. постоянно подобрение на процесите и внедряване на добри практики; 

5. конфиденциалност. 

 

Раздел втори „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен газ“ 

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността търговия с природен газ в съответствие 

с разпоредбите на българското законодателство, и по-специално (но не само) на ЗЕ, ПТПГ и 

Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи 

и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г. 

(2) Дружеството разработва и прилага система за работа с Клиентите, която отговаря 

на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания. 

(3) Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и 
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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 задължения по договорите за доставка. 

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови клиенти съдържат и: 

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, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 6. 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 „Обмен на информация с потребителите“ 

Чл. 7. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата 

си, с достатъчен на брой квалифициран персонал. 

(2) Дружеството поддържа 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) Специализираното звено за работа с Клиенти и центърът за работа с Клиенти се 

намират на адрес: офиса на „ЕНЕРГИКО“ ЕООД, гр. София 1408, бул. „Витоша“ 180, ет. 2, 

офис № 3, тел./факс: +359 2 840 7272, електронен адрес: office@energiko.bg 
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(4) Работно време на центъра за работа с Клиенти ………  

(5) Каси за плащане (адреси):……………………… /работно време 

……………./тел……. 

(6) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация 

относно работата си с Клиентите, включително адрес, телефон, факс и електронен адрес за 

контакти от страна на Клиентите.  

(7) Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 8. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в 

съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството и Клиентите спазват 

правилата за конфиденциалност и неразкриване на трети страни на чувствителна търговска 

информация без писменото съгласие на другата страна. 

Чл. 9. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ или 

друг договор, Клиентите представят на Дружеството следната информация: 

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 ПТПГ; 

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор 

на газопреносна/ газоразпределителна мрежа. 

(2) За целите на установяването на параметрите на сделки по договорите с природен 

газ с всеки Клиент, Дружеството използва и общодостъпни източници на информация - 

Търговски регистър, информация от електронната страница на КЕВР, публикации в пресата 

и други. 

(3) Клиентите са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

данните по ал. 1 в четиринадесет дневен срок от нейното настъпване, както и да представят 

на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната промяна. 

(4) След сключването на договора за покупко-продажба на природен газ, Клиентът 

своевременно предоставя на Дружеството информацията, необходима за известяване на 

сделките, съгласно ПТПГ. 

Чл. 10. (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 четвърти „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадените жалби, молби, сигнали и предложения. Разрешаване на спорове“ 

Чл. 11. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения, да 

проследяват движението им и да бъдат информирани за техния резултат. 

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в писмен 

вид на посочените в чл. 7, ал. 3 адрес, факс и/или електронен адрес. 

(3) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 5, 

ал. 3, с входящ номер и дата. При поискване от Клиента, Дружеството е длъжно да му 

предостави талон за регистрация в деловодната система с вх. номер и дата на подадения 

документ. 
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(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. 12. (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.  

(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. 13. (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) По жалби, свързани с неточно измерване или с безопасността на доставката на 

природен газ, Дружеството е длъжно да отговори в срок от 3 работни дни, съответно да 

предприеме мерки в същия срок. 

(4) 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. 2.  

Чл. 14. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 13, 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. 

Чл. 15. (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 
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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 3 (три) 

дневен срок. 

Чл. 16. 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. 

Чл. 17. Дружеството използва всички допустими от закона способи за разрешаване на 

спорове, включително: 

1. провежда преговори, в които се стреми изчерпателно да изложи пред Клиента 

своите мотиви за предприети действия, както и да даде всички необходими разяснения, 

свързани със спецификите на осъществяваната от дружеството лицензионна дейност с оглед 

избягване на един бъдещ спор; 

2. участва в инициирани от него или Клиента пред КЕВР производства по доброволно 

уреждане на спорове с Клиенти по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г. 

Чл. 18. В случаите когато Дружеството и Клиентът не могат да решат спора по реда 

на чл. 17, Клиентът или Дружеството могат да отнесат спора за решаване пред компетентния 

съд. 

Чл. 19. При наличие на неплатено задължение по издадена фактура за консумиран 

природен газ за изминал период, Дружеството може да стартира производства за събиране на 

задължението по Гражданския процесуален кодекс, включително: 

1. да поиска от компетентния съд издаване на заповед за изпълнение; 

2. да се снабди с изпълнителен лист; 

3. да потърси съдействието на съдебен изпълнител предвид издадения изпълнителен 

лист, като поиска налагането на обезпечителни мерки и прилагането на допустимите от 

закона способи за принудително събиране на задълженията. 

 

Раздел пети „Сътрудничество с организациите на потребителите. 

Комуникационни канали“ 

Чл. 20. (1) Дружеството сътрудничи с организациите на потребителите, 

представляващи техните интереси. 

(2) Дружеството организира и представя съвместно с потребителските организации 

мерки и инициативи по развитието на  свободния пазар на природен газ. 

Чл. 21. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

Дружеството на Клиентите, са: 

 1. център за работа с клиенти – офисът на „ЕНЕРГИКО“ ЕООД, гр. София 1408, бул. 

„Витоша“ № 180, ет. 2, офис № 3; 

 2. официална интернет страница на дружеството – https://www.energiko.bg; 

 3. електронен адрес на Дружеството: office@energiko.bg 

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на Клиентите си в брошури; 

публикации в средствата за масово осведомяване на национално и регионално ниво; 

публикации в специализирани издания. 

 

Заключителни разпоредби 

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

https://www.energiko./
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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 „ЕНЕРГИКО“ ЕООД, с ЕИК 200394045, лицензия № Л-549-15 от 

20.09.2021 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 „ЕНЕРГИКО“ ЕООД 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 


