РЕШЕНИЕ
№ Л-551
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-874 от 23.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от
07.07.2021 г. от „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД 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-49 от 07.07.2021 г. от „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за
издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание
чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-165 от 13.07.2021 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-49 от
16.07.2021 г. от „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е изискано да представи следните
допълнителни данни и документи: доказателства за наличие на технически възможности и
материални ресурси – договори и фактури за покупка на компютърни компоненти, софтуер и
средства за комуникация, в т.ч. договори за предоставяне на интернет и телекомуникационни
услуги, сървър за електронна поща и др.; декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „д“, а именно
декларация, че са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказ да се
издаде лицензия за дейността търговия с природен газ, ако е издаван такъв отказ. С писмо с
вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 21.07.2021 г. заявителят е представил изисканата информация. В
допълнение към подаденото заявление с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 13.07.2021 г.,
заявителят е представил справка от Национална агенция за приходите, за актуално състояние
на всички трудови договори, сключени от „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД, към 05.07.2021 г. С
писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 30.07.2021 г. дружеството е представило допълнителна
информация.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-874 от 23.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 175 от 26.08.2021 г., т. 5. 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
посочил, че ще депозира писмено становище в Комисията. С писмо с вх. № Е-15-61-1 от
03.09.2021 г. заявителят е представил в КЕВР писменото си становище, съдържащо искане за
отстраняване на технически грешки в т. I.5. от доклад с вх. № Е-Дк-874 от 23.08.2021 г.,
както и предложения за промени в чл. 2, т. 2, чл. 7, чл. 8 и чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от проекта на
Правилата за работа с потребителите на енергийни услуги, които Комисията приема за
обосновани. По отношение на искането, свързано с отпадане на разпоредбата на чл. 9, ал. 5
от проекта на Правилата за работа с потребителите на енергийни услуги, регламентираща
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извършването на касови разплащания, Комисията приема същото за обосновано, независимо
от обстоятелството, че текстът, чиято отмяна се иска, е първоначално предложеният от
заявителя със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 07.07.2021 г.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-49 от 07.07.2021
г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен
газ“.
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ
дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се
издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по
лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за
наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не
се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на
лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в
несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано
издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може
да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.
1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20210622103814 от 22.06.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с ЕИК
200766022, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и
адрес на управление: гр. Девня, п.к. 9160, област Варна, Индустриална зона,
Административна сграда.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД има следния предмет на дейност: покупка, превоз,
обработване и продажба на всякакви видове газ, както и всякаква друга дейност, свързана с
газ и енергийната индустрия; дружеството може да учредява клонове в страната, да учредява
дъщерни дружества, да участва в капитала на други дружества, както и да придобива,
управлява и продава недвижимо имущество; дружеството може да осъществява всякакви
дейности, които могат да послужат за осъществяване на горния предмет на дейност.
Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в
10 000 (десет хиляди) равни дяла, всеки с право на глас и с номинална стойност от 10 (десет)
лева. Капиталът на дружеството е собственост на двама съдружници, които притежават
съответния брой дялове, представляващ процентното им участие, както следва: Пола
Валериева Найденова – 5000 (пет хиляди) дяла на обща стойност 50 000 (петдесет хиляди)
лева (50% от капитала на дружеството) и „Трансферт“ ЕООД – 5000 (пет хиляди) дяла на
обща стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева (50% от капитала на дружеството).
Дружеството се управлява и представлява от управителя Пола Валериева Найденова.
Видно от горното, „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1,
ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1
от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.
2. Видно от представените декларации от управителя на дружеството, същият не е
лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са декларации, че
дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в
ликвидация, че не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и не му е
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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. „ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 15 години, който е
обоснован със следните аргументи:
Дружеството посочва, че този срок е обоснован с оглед времевия ресурс на активите,
с които се осъществява дейността по лицензията за търговия с природен газ - компютърно и
мрежово оборудване, програмни продукти и специализиран софтуер. Техническото
състояние на активите позволява безпроблемно осъществяване на дейността. Параметрите на
компютърните конфигурации, комуникационното оборудване и софтуера ще се обновяват и
поддържат така, че да задоволяват технически изискванията за изпълнение на лицензионната
дейност и нуждите на дружеството. Наличието на леснодостъпни и сигурни източници на
финансиране е основна предпоставка за ефективна дейност и гарантира както финансовата
стабилност на дружеството, така и сигурността на доставките към клиентите. Дейността на
дружеството е ресурсно и финансово обезпечена. Опитът на съдружниците, на управленския
и ръководен екип на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД в търговията с природен газ, както и
притежаваните от дружеството технически и организационни възможности, материални и
човешки ресурси гарантират финансовата сигурност и способността на дружеството да
осъществява ефективно дейността по лицензията в дългосрочен, по-дълъг от искания
петнадесетгодишен срок на лицензията. Според дружеството исканият срок е гаранция за
изпълнение на съществуващите задължения и за обезпечаване на дългосрочно поетите
ангажименти за доставка на природен газ, включително за гарантиране на сигурността и
непрекъснатостта на доставките на природен газ. Също така отчита стратегията на
дружеството до 2035 г., свързана с реализация на намеренията му да разшири предлаганите
услуги към своите клиенти като им осигури надеждна и сигурна доставка на природен газ и
да повиши търгуваните количества природен газ в страната и региона.
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 подълъг 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.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е заявило, че предвижда да извършва дейността
„търговия с природен газ“ в офиси в гр. София и гр. Девня, напълно оборудвани с офис
мебели и техника, необходими за осъществяване на тази дейност, а именно: компютърни
конфигурации за всеки от служителите – компютри и периферни устройства към тях от
висок клас с марка Dell или HP, с хардуер от последно поколение, с процесори: Intel Core i54590 3.30 Ghz 2.6 GHz, Intel Core i3-7100; RAM памет: 8 GB DDR4 ИЛИ 16GB DDR4; хард
диск SSD256 GB и операционна система OS MS Windows 10 Pro – два броя в офис
помещението в гр. Девня и три броя работни места в офис помещението в гр.София;
мултифункционални офис устройства с функции за копиране, размножаване, скенер и факс –
по 1 бр. за всяко от офис помещенията; мобилен персонален компютър Dell XPS 13,
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процесор Intel Core i7-8550q RAM памет 16 GB DDR4 и хард диск SSD 500GB и
операционна система Windows 10; комуникационно оборудване и оборудване за интернет
комуникации (рутери, модеми, суич и др.); UPS устройства осигуряващи захранване на
цялото компютърно оборудване в случаите на неизправност в електрическата мрежа – всеки
от офисите; стационарни телефони по 1 брой във всеки от офисите; мобилни телефони с
абонаментен план за разговори и мобилен интернет – 3 броя; интегрирано комуникационно
устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК). В тази връзка заявителят е представил копие
на договор с (…) от 01.01.2013 г. за наем на офисни помещения в гр. София и гр. Девня и за
осигуряване на обзавеждането им с офис мебели, компютърни конфигурации, периферни
устройства към тях, информационна мрежа и софтуер, телекомуникационни услуги и
интернет връзка, стационарни съобщителни услуги, мобилни услуги, компютърни програми,
електронна поща и др. необходими материални и нематериални ресурси за извършване на
дейността на дружеството. Представена е и инвентарна книга с налични за дружеството
компютърна техника и програмни продукти с отчетна стойност (…) лв.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило информация относно техническите
характеристики на информационната система и софтуера, които ще се използват за
търговията с природен газ. Дружеството е посочило, че има достъп до следните
информационни системи: продукти от Microsoft, Google бизнес услуги и облачен сървър, по
конкретно – пълен Microsoft офис пакет – Microsoft 365 Busines Essentials, предоставящ
текстообработваща програма Word, софтуер за електронни таблици Excel, софтуер за
електронна поща Outlook и всички други продукти на Офис 365; Microsoft. Net Framework
4.7.2., Google бизнес услуги, домейн за електронна поща; Skype for business, антивирусна
програма за защита McAFee Total Protection ver 16.0, облачен сървър – дисково пространство
на OneDrive, в подкрепа на което е представения договор за доставка на софтуерни лицензии
за ползване със (…) от 30.06.2017 г., включващ и допълнителна услуга за техническа
поддръжка и помощ за диагностициране, формулиране и решаване на технически проблеми.
Дружеството е заявило, че чрез договора за използване на компютърни счетоводни
програми с (…) от 09.12.2010 г. осигурява администрирането на финансовата част от
договорите за доставка на природен газ, фактуриране на сделките, изготвяне на финансови
отчети, справки и декларации и специфични управленски отчети, необходими за ефективно
изпълнение на дейността.
„ДЕКСИА България“ ООД е посочило, че към настоящия момент извършва сделки
чрез системата за борсова търговия на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че
осъществява информационен обмен чрез системите на дружеството и на „Булгартрансгаз“
ЕАД. Дружеството 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 представена кореспонденция между дружеството и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, от която 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 „ДЕКСИА България“ ООД и „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД посочва, че от м. януари 2020 г. заявителят има
успешен достъп до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.
Заявителят посочва, че е член на пазара и на „Българска енергийна търговска
платформа“ АД и е видно от кореспонденцията си с нея, че притежава техническа
осигуреност (техническо оборудване и софтуер) за сключване на сделки с природен газ.
Дружеството е заявило, че е ползвател на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД с действащи договори, както следва: договор № (…). за достъп и пренос на природен
газ по газопреносните мрежи, договор № (…). за покупко-продажба на природен газ за
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балансиране, договор № (…). за ползване на виртуална търговска точка. Дружеството е
изпълнило изискванията на оператора на газопреносната мрежа за информационно и
комуникационно осигуряване и е получило достъп до платформата за търговско диспечиране
(CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представена кореспонденция между
заявителя и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо от 25.06.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е
посочило, че на основание цитираните по-горе договори, „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ “ ООД е
получило достъп до информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки и
коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на количествата по
чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; достъп до
услуги, свързани с виртуална търговска точка; получава данни за закупен капацитет,
оперативни данни за преминали количества, информация за разпределение на количества на
пунктове за предаване/приемане, информация за балансовия статус, месечни отчети за
представени услуги.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“
ООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“.
5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило схема на управленската и
организационна структура на дружеството, за образованието и квалификацията на
ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала,
зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. Представени са дружествен
договор на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ “ ООД, данни за образованието, квалификацията,
професионалния опит, уменията и компетенциите на персонала, ангажиран в осъществяване
на дейността по лицензията; автобиография на управителя на дружеството; автобиография и
копия на дипломи за завършени висши образования, удостоверения и сертификати,
удостоверяващи квалификациите на Ръководител отдел „Продажби“; автобиография и копия
на диплома за завършено висше образование и на допълнителна квалификация на
Ръководител отдел „Логистика“ и отдел „Финанси“; справка по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда от Национална агенция по приходите за актуално състояние на всички трудови
договори, сключени от дружеството.
Видно от представената информация управителят има управленски опит,
организационни, комуникативни и технически умения за организиране и осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“. Познава националното и европейското законодателство
в енергийния сектор, както и пазара и регулацията на правилата за търговия с енергийни
продукти, включително борсова търговия с природен газ на електронни платформи в
европейските държави.
В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са
следните служители – управителят на дружеството, ръководител отдел „Продажби“,
специалист „Продажби“, ръководител на отдел „Логистика“ и на отдел „Финанси“ и един
специалист „Логистика“. Сключени са трудови договори с четири броя служители, видно от
представената справка от Национална агенция за приходите по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда. 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.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД посочва, че е първият търговец на природен газ в
България, който предлага алтернативни доставки на природен газ за крайните потребители в
страната. Клиенти на дружеството са големи стопански потребители и значими частни и
държавни предприятия, заводи и електроенергийни централи. От 2010 г. осъществява
доставки на природен газ към оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД, а
от 2016 г. е и доставчик на природен газ на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД осигурява доставки на природен газ на местни и
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международни търговци на природен газ, както и на потребители от съседните на България
страни – Румъния и Гърция. Дружеството има опит и в осъществяването на търговия с
природен газ на платформите на организирани борсови пазари за търговия на природен газ в
страната – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Българска енергийна търговска платформа“ АД. През
последните 13 години „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД се е доказало като добросъвестен
партньор, надежден доставчик, гарантиращ сигурност на доставките към своите клиенти и
като коректен платец към своите доставчици. Като доказателство са приложени референтни
писма от „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Петрокелтик“ ООД и „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“
ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“.
6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен
газ“
От одитираните годишни финансови отчети на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е видно,
че дружеството отчита печалби през периода, както следва: 411 хил. лв. за 2018 г., 915 хил.
лв. за 2019 г. и 1445 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството нарастват от 4860
хил. лв. през 2018 г. на 24 780 хил. лв. за 2020 г. Реализираните приходи са от продажба на
стоки, които са 4859 хил. лв. за 2018 г. и се увеличават на 24 060 хил. лв. през 2020 г. Общите
разходи на дружеството нарастват от 4401 хил. лв. за 2018 г. на 23 173 хил. лв. за 2020 г.
Структурата на общите разходи включва разходи за: материали; външни услуги;
амортизации; персонал; финансови и други.
Общата сума на активите на дружеството нараства от 4436 хил. лв. за 2018 г. на 12 419
хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 21 хил. лв. за 2018 г. на 698 хил. лв. за
2020 г. Текущите активи нарастват от 4415 хил. лв. за 2018 г. на 11 721 хил. лв. за 2020 г.
Записаният капитал е в размер на 100 хил. лв. и не се променя през годините от
периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 511 хил. лв. за 2018 г. на 1958
хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 3925 хил. лв. за 2018 г. на 10 428 хил.
лв. за 2020 г.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от 24,33 за 2018 г. на 62,00 за 2019 г. и намалява до 2,81 за 2020 г.,
което означава, че за периода дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за
инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от
1,12 за 2018 г. на 1,68 за 2019 г. и отново 1,12 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 0,13 за 2018 г., 0,69 за 2019 г. и 0,19
за 2020 г. което означава, че дружеството може да е имало затруднения при покриване на
краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на
горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансовоикономическо състояние на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД може да се определи като добро
към края на 2020 г.
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието
на тези източници:
Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява
лицензионната дейност, ще бъдат от приходи и печалба от търговската дейност на
дружеството - търговия и доставка на природен газ. Дружеството е представило Протокол от
29.06.2021 г. от Общо събрание на съдружниците на „Дексиа България“ ООД с което са взети
решения: (…) да бъде използвана за инвестиране в основната дейност на дружеството.
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„Дексиа България“ ООД е представило издадени от (…) банкова референция с изх.
(…) от 25.06.2021 г. за поддържане на разплащателни сметки и разполагаемост по тях в
размер на (…) лв. и (…) евро. В документа е посочено, че липсват кредитни и просрочени
задължения и по банковите сметки няма наложени запори, както и че към същата дата са
издадени и валидни две банкови гаранции по нареждане на „Дексиа България“ ООД за обща
сума (…) лв., обезпечени с парични наличности в същия размер по специалните сметки.
Заявителят има сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и
пренос, достъп и съхранение, покупко-продажба на природен газ за балансиране и за
ползване на виртуална търговска точка. Съгласно клаузите на договорите, дружеството има
задължение да поддържа обезпечения, с оглед на което дружеството е представило
декларация за предоставените гаранции и обезпечения по действащите договори, както
следва:
1. Гаранция по Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) г. за участие по
процедури за резервиране на капацитетни продукти на Регионалната платформа за
резервиране на капацитет в размер на (…) лв.;
2. Обезпечение по Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране №
(…) г. на стойност (…) лв.;
3. Гаранция по Договор за достъп и съхранение на природен газ № (…) г. в размер на
(…) лв.;
4. Обезпечение за търговия с природен газ на организиран борсов пазар на природен
газ на „Българска енергийна търговска платформа“ АД в размер на (…) лв., съгласно
Удостоверение с изх. № (…) г. от (…).
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“
ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
II. Бизнес план на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД за периода 2021 – 2025 г.
„Дексиа България“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.
За периода на бизнес плана 2021 – 2025 г. дружеството планира да закупи (…) МWh
природен газ на стойност (…) хил.лв. (…). Дружеството посочва, че клиентите и доставяните
количества са планирани съобразно структурата на потребление и специфичните изисквания
по отношение на доставката и финансовите условия за плащания и обезпечения по
договорите. Заявителят отбелязва, че структурата на доставките е динамична през
изминалите години с оглед на разнообразието на контрагентите на дружеството и
установените дългосрочни търговски взаимоотношения с водещи участници на пазара на
природен газ България и Европа.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД предвижда да продава природен газ на индустриални
консуматори, на едро и на организирани борсови пазари. Прогнозните обеми природен газ за
търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:
Параметри
Общо покупки на природен газ, MWh
Общо продажби на природен газ, MWh
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh

Таблица № 1
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)

2021 г.
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

стр. 7 от 13

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„Дексиа България“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за
приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период на
бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил.
лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и (…) хил.
лв. за 2025 г.
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 услуги.
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: 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 нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 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 вземанията от клиенти и доставчици и на
паричните средства в безсрочни депозити. Записаният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и
остава със същата стойност до края на 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 716 хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че
паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти.
Плащанията за основната дейност са плащания за суровини и материали, трудови
възнаграждения, осигуровки, плащания на данъци върху печалбата и други. По отношение
на финансовата дейност не са предвидени постъпления, а са предвидени плащания за заеми,
такси и комисионни. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с
положителни стойности.
Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща
балансова структура, са посочени в Таблица № 2:
Параметри
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)

Таблица № 2
2024 г. 2025 г.
(…)
(…)

2021 г.
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) за 2025 г. и показва, че дружеството няма да
има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови
дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се увеличава до
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(…) през 2025 г. и показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да
обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ
степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2021 г.
и се увеличава до (…) през 2025 г. което означава, че дружеството няма да има затруднения
за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана.
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило проект
на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на
защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя
проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД
Раздел първи „Общи положения“
Чл. 1. Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила)
уреждат отношенията между „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД и клиентите на дружеството,
свързани с покупка и продажба на природен газ, и определят реда и сроковете за получаване,
разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения от
потребителите на енергийни услуги; обмена на информация с потребителите на енергийни
услуги, включително формата на данните за потреблението и процедурата, по която
потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.
Чл. 2. Прилагането на настоящите Правила се основава на следните принципи:
1. сигурност на доставките на енергийни услуги;
2. прозрачност при предоставяне на енергийни услуги;
3. равен достъп до предоставяните услуги;
4. честна и открита комуникация с клиентите, и пълна информираност на клиентите;
5. осигуряване на постоянно високо качество на обслужването и клиентска
удовлетвореност;
6. конфиденциалност.
Раздел втори „Определения“
Чл. 3. По смисъла на тези Правила:
1. „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД е дружество, учредено съгласно българското
законодателство, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер
ЕИК 200766022, притежаващо лицензия № ............../............ г. за дейността „търговия с
природен газ“ на територията на Република България за срок от …... години.
2. ЗЕ е Закон за енергетиката.
3. КЕВР/Комисията е Комисия за енергийно и водно регулиране.
4. Потребител на енергийни услуги /потребител/ клиент е всяко лице, сключило
договор за покупко-продажба на природен газ с „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД.
5. Представител е лицето, определено в подписания от клиента договор за покупкопродажба на природен газ да осъществява кореспонденция по договора, да дава и да
получава уведомления.
Раздел трети „Организация на работа с клиенти“
Чл. 4. Всички клиенти на „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД осъществяват своите
взаимоотношения с дружеството в съответствие с разпоредбите на тези Правила и
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сключения от тях Договор за покупко-продажба на природен газ.
Чл. 5. (1) Контактите за връзка с „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД са:
1. адрес за кореспонденция: гр. София 1421, бул. „Черни връх” № 1, ет. 8;
2. електронен адрес: office.sofia@dexia.bg;
3. телефон: …;
4. факс: 051997594;
5. e-mail: …
(2) Посочените контакти се актуализират на интернет страницата на дружеството.
(3) Сигнали за възникнали аварийни ситуации, налагащи промяна/спиране на
газоподаването се подават на посочения на интернет страницата на дружеството телефон или
на посочения в подписания от клиента договор за покупко-продажба телефонен номер.
Чл. 6. (1) Срещи с потребителите на енергийни услуги и техни представители се
провеждат всеки работен ден, в седалището и адреса на управление на ДЕКСИА
БЪЛГАРИЯ“ ООД, след предварително уговорена среща по имейл, телефон, факс или поща.
(2) Потребителите могат да получат информация по изпълнението на подписаните от
тях договори на електронния адрес за връзка с дружеството, публикуван на интернет
страницата на дружеството и/или на посочения в подписания от тях договор за покупкопродажба телефонен номер.
Чл. 7. Сделките за доставка и продажба на природен газ се извършват въз основа на
писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 107
от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.
Чл. 8. Дружеството предоставя на всеки клиент, който поиска това, приложимите
нормативни актове, регламентиращи сключваните от него сделки и ги публикува на интернет
страницата си.
Чл. 9. (1) Дружеството разполага с център за работа с клиенти.
(2) В центъра за работа с клиенти, се подават всички документи, свързани с
доставките на природен газ, за предоставяне на информация относно данните за
потреблението, условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за
подаване на жалби, сигнали, предложения, искания и запитвания.
(3) Адресът на центъра за работа с клиенти се публикува на интернет страницата на
дружеството, а електронният адрес за връзка е: office.sofia@dexia.bg.
(4) Работно време на центъра за работа с клиенти е от 10:00 до 16:00 часа.
Раздел четвърти „Условия, ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка
и отговор на подадените жалби, сигнали и предложение от потребителите на енергийни
услуги
Чл. 10. Клиентите на дружеството имат право да подават до „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“
ООД молби, жалби, сигнали или предложения.
Чл. 11. „„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД разглежда, решава и отговаря на постъпили
молби, жалби, сигнали или предложения, свързани с:
1. прилагане на разпоредбите и изпълнението на подписания с клиента договор за
покупко-продажба на природен газ;
2. измерване и отчитане на данни за получените количества природен газ;
3. прилагане на цените по договора за покупко-продажба на природен газ;
4. качество на доставения природен газ;
5. други случаи, касаещи изпълнението на подписания с клиента договор за покупкопродажба на природен газ, в т.ч. заявки, разпределение на количества, заплащане,
прекъсване на газоподаването, балансиране.
Чл. 12. (1) Клиентите подават в писмен вид молби, жалби, сигнали или предложения
до „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД, изпратени по пощата, на обявения на интернет страницата
на дружеството или на посочения в подписания от клиента договор за покупко-продажба на
природен газ адрес за кореспонденция, на електронния адрес на дружеството, по факс, или се
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предоставят на ръка в офиса на дружеството лично или чрез упълномощен представител,
адресирани до представляващия дружеството.
(2) По телефона се допуска подаването само на сигнали за възникнали аварийни
ситуации, за които следва да се изпрати информация и писмено на електронния адрес,
публикуван на интернет страницата на дружеството и/или на посочения в подписания от
клиента договор за покупко-продажба на природен газ, в срок от 6 (шест) часа след
възникване или установяване на аварията.
(3) Не се приемат, обработват и разглеждат анонимни жалби, сигнали или
предложения.
Чл. 13. (1) Жалбата се подава в случай на спор относно нарушение от дружеството на
нормативни изисквания или на условия на сключения договор за покупко-продажба на
природен газ. Жалбата трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е написана на български и/или английски език;
2. да са посочени име и адрес на подателя/клиента по договор за покупко-продажба на
природен газ;
3. да е посочено в какво се състои оплакването/искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако
потребителят разполага с такива;
5. да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител.
(2) Сигнали могат да се подават за незаконосъобразни действия от страна на
„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД или на конкретни служители на дружеството, с които се
засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
(3) Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията на работа с
потребителите на енергийни услуги или за решаване на други въпроси, свързани с
лицензионната дейност на дружеството.
Чл. 14. (1) В случай че жалбите, сигналите или предложенията не отговарят на
съответните изискванията по чл. 13, дружеството изпраща до подателя писмено съобщение
за откритите нередовности с указание за отстраняването им и че при неотстраняването им в
указания срок жалбата/сигнала/предложението няма да бъдат разгледани.
(2) В случай че част от информацията, представена от подателя 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. 15. Всяка постъпила молба, жалба, сигнал или предложение се регистрира в
деловодната система на дружеството и се издава талон с вписан в него входящ номер и дата.
При поискване, всеки подател на молба, жалба, сигнал или предложение получава талон с
вписан в него входящ номер на подадения документ.
Чл. 16. Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа:
1. жалбите, сигналите, исканията, запитванията и предложенията на потребителите;
2. отговорите на подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения.
Чл. 17. Документацията относно всички молби, жалби, сигнали и предложения, както
и отговорите по тях се съхранява в сроковете съгласно действащото законодателство.
Чл. 18. (1) Постъпилите молби, жалби, сигнали или предложения се разглеждат от
дружеството, проучват се, проверява се информацията, изясняват се обстоятелствата по тях
и ако е необходимо се събират доказателства.
(2) Дружеството може да изисква представянето на допълнителна информация от
подателя на молбата, жалбата, сигнала или предложението за изясняване на обстоятелствата
по случая. За целта могат да бъдат организирани срещи с подателя, на която да бъдат
обсъдени оплакванията или исканията му, основателността им и начините за
удовлетворение.
(3) Подателят на молба, жалба, сигнал или предложение е длъжен да съдейства на
служителите в дружеството и да им предоставя всички необходими документи и сведения, с
стр. 11 от 13

които разполага, за изясняване на обстоятелствата по случая.
Чл. 19. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от
значение за разглеждания случай, да отговори писмено на молбата, жалбата, сигнала,
искането, запитването или предложението на клиента.
(2) Отговор до подателя на молба, жалба, сигнал или предложение се изпраща по
куриер/лицензиран пощенски оператор на посочения от подателя адрес за кореспонденция
или на електронен адрес.
(3) В случай че потребителят не е уведомил дружеството за промяна на адреса си за
кореспонденция, се счита, че отговорът, предизвестията и уведомленията са редовно
връчени, ако са изпратени на посочения в подписания от клиента договор за покупкопродажба на природен газ адрес за кореспонденция.
(4) Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има становище на дружеството,
не се разглеждат, освен ако се основават на нови факти и обстоятелства.
Чл. 20. Жалба, адресирана до КЕВР, подадена чрез „„ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД се
препраща на Комисията в седемдневен срок от получаването й, заедно с цялата преписка по
нея, и становището на дружеството. Дружеството изпраща становището си до
жалбоподателя, като представя доказателства за това пред Комисията.
Чл. 21. Срокът, в който дружеството е длъжно да отговори писмено на заведени в
деловодството му молби, жалби, сигнали и предложения, е 20 (двадесет) работни дни от
датата на регистрирането им. При необходимост от по-дълъг срок за проучване и изясняване
на фактическата обстановка, необходима проверка на място или информация от доставчици
или оператори на преносни системи, дружеството уведомява писмено подателя за
удължаване на срока.
Чл. 22. (1) Когато молба, жалба, сигнал или предложение са уважени от дружеството,
то взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг
от 5 работни дни след изтичане на срока по чл. 21, за което уведомява подателя писмено.
При необходимост от удължаване на срока за изпълнение, се изпраща писмено съобщение до
подателя.
(2) Когато подадена молба, жалба, сигнал или предложение не бъде уважени от
дружеството, в седемдневен срок от датата на взетото решение, на подателя се съобщават в
писмен вид мотивите за това.
Раздел пети „Обмен на информация с клиентите“
Чл. 23. „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД създава и поддържа база данни, която
подпомага обмена на информация и данни между дружеството и потребителите на
енергийни услуги.
Чл. 24. Дружеството предоставя на всеки от клиентите си информация за
изпълнението на договора за покупко-продажба, при поискване от тяхна страна.
Чл. 25 (1) Информация за изпълнението на договорите за покупко-продажба на
природен газ може да бъде получена по пощата на адреса на управление на дружеството, на
електронния адрес на дружеството или на телефонния номер на дружеството в случай на чл.
6 ал. 2, публикувани на интернет страницата на дружеството и/или посочени в договора за
покупко-продажба на природен газ, сключен с клиента.
(2) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация
относно адрес, телефон, факс и електронен адрес за контакти от страна на клиентите с
дружеството.
Раздел шести „Заключителни разпоредби“
§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и
неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“.
(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен
всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.
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(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 „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 200766022, лицензия № Л-55115 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 „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД 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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