РЕШЕНИЕ
№ Л - 571
от 13.10.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 13.10.2021 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-999 от 27.09.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от
01.09.2021 г. от „ДХТ Интернешънъл“ С.А. с искане за издаване на лицензия за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и
доказателства при проведеното на 06.10.2021 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 г. от „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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-216 от 03.09.2021 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-84 от
03.09.2021 г. от „ДХТ Интернешънъл” С. А. е изискано да представи следните допълнителни
данни и документи: декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „д“ от НЛДЕ, 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; прогнозни счетоводни
баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес
плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 1 от НЛДЕ; прогнозни цени за продажба на
природен газ и прогнозни количества за покупка на природен газ за периода на бизнес плана
по години съгласно чл. 13, ал. 4, т. 2 от НЛДЕ; доказателства за наличието на център на
територията на Република България за предоставяне на информация на потребителите на
енергийни услуги, както и за работа с тях, съгласно чл. 38г от ЗЕ.
С писмa с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 10.09.2021 г., от 14.09.2021 г., от 15.09.2021 г., от
21.09.2021 г. и от 23.09.2021 г. е представил изисканите данни и документи.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-999 от 27.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 215 от 30.09.2021 г., т. 6. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.10.2021 г. е проведено открито
заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, който е
заявил, че няма възражения по доклада, като по отношение на проекта на Правила за работа с
потребителите, предлага промени в чл. 1, ал. 3 и чл. 6, ал. 2. В тази връзка дружеството е
депозирало в КЕВР становище с вх. № Е-ЗЛР-Л-84 от 06.10.2021 г. с конкретни
предложения. Заявителят предлага в чл. 1, ал. 3 преди израза „крайни клиенти“ да се добави
думата „единствено“. По отношение на чл. 6, ал. 2 счита, че предложената от дружеството в
проекта редакция на разпоредбата е по-целесъобразна, с оглед избягване на изменение на
правилата с всяка промяна на адреса. Предлага текстът да добие следната редакция:
„Единствено за целите на настоящите Правила Дружеството създава и ще поддържа център
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за работа с потребители. Неговото местоположение и работно време ще бъдат посочени на
уебсайта на Дружеството“. Следва да се има предвид, че според дефиницията на § 1, т. 41б,
б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗЕ „потребител на енергийни услуги“ е краен
клиент, който купува енергия или природен газ. Съгласно чл. 38в от ЗЕ енергийните
предприятия изготвят и представят за одобрение от Комисията правила за работа с техните
потребители на енергийни услуги. В този смисъл, Правилата за работа с потребители на
енергийни услуги уреждат отношенията на енергийното предприятие с неговите крайни
клиенти. Предвид изложеното, Комисията счита, че предложението за допълване на чл. 1, ал.
3 не е обосновано. Съгласно чл. 38г от ЗЕ, енергийните предприятия, извършващи доставка
на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информацията по чл.
38а, 38б и 38в на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно
правилата по чл. 38в от същия закон. В ал. 1 на чл. 6 от Правилата е посочено, че
Дружеството осигурява център за работа с клиенти, което е в съответствие с чл. 38г от ЗЕ. С
оглед изложеното, е обосновано чл. 6, ал. 2 да се измени по следния начин: „(2) Адресът и
работното време на центъра за работа с клиенти, както и електронен адрес и телефон за
контакти, се обявяват на интернет страницата на Дружеството.“
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „ДХТ Интернешънъл” С. А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-84 от 01.09.2021 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 (Извлечение от
Търговски и дружествен регистър на Люксембург) от 05.08.2021 г., заявителят е акционерно
дружество (публично дружество с ограничена отговорност), вписано с рег. № B132710,
учредено съгласно законодателството на Люксембург, със седалище и адрес на управление:
Велико херцогство Люксембург, 2522 гр. Люксембург, ул. „Гийом Шнайдер“ № 6.
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. има следния предмет на дейност: да инвестира, да купува
и да придобива участия и дялове под каквато и да е форма във всякакви форми на дружества
или образувания, независимо дали са люксембургски или чуждестранни, и да придобива чрез
участия, апорти, покупки, опции или по какъвто и да е друг начин, всякакви ценни книжа,
обезпечения, права, дялове, търговски марки, патенти и лицензи или всякакви други права,
дялове, търговски марки, патенти и лицензи или всякакви други документи за собственост,
които дружеството смята за подходящи, и по-общо казано, да държи, управлява, развива,
обременява с тежести, продава или да се разпорежда с тях, изцяло или частично, при
условия, които дружеството смята за подходящи. Освен това предметът на дейност на
дружеството е покупко-продажба на газ, електроенергия и други свързани енергийни
продукти, включително всякакъв вид горива, както и други основни продукти. Дружеството
може да придобива участия в други дружества и прави инвестиции в производствени обекти,
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свързани с горепосочените сектори, както и да осъществява дейности по предоставяне на
услуги или посредничество, свързани с предмета му на дейност, включително да участва във
финансови и търговски сделки, свързани с износа и вноса на енергия, свързани с нея
продукти и други основни продукти. „ДХТ Интернешънъл“ С.А. може също така да сключва
всякакви сделки, включително финансови или търговски сделки, които смята за подходящи.
Капиталът на дружеството е в размер на 4 080 800 (четири милиона осемдесет хиляди
и осемстотин) евро, който е внесен изцяло и е собственост на „Дюферко Партисипейшънс
Холдинг“ С.А.
Дружеството се ангажира с индивидуалния подпис на едноличния си директор или, в
случай на повече директори, със съвместния подпис на двама директори, в т.ч. с подписа на
председателя или заместник-председателя, освен в случаите, когато на изпълнителния
директор е делегирано оперативното управление на бизнеса на дружеството (управляващ
директор), в който случай дружеството се ангажира със съвместния подпис на управляващия
директор и на председателя или заместник-председателя на съвета на директорите.
Дружеството се представлява от Паоло Фоти (вицепрезидент) и Жулиен Гийом
(управляващ директор).
Видно от горното, „ДХТ Интернешънъл“ С.А. e търговец, учреден съгласно
законодателството на Люксембург, следователно отговаря на изискванията по чл. 40,
ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал.
1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз.
2. Видно от представените декларации от управителите на дружеството, същите не са
лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или против стопанството; 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 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. „ДХТ Интернешънъл“ С. А. е поискало да му бъде издадена
лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:
Дружеството посочва, че има опит както на българския пазар, така и на пазара в други
държави-членки на Европейския съюз. Регистрирано е на платформата за търговия,
управлявана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Сключило е необходимите споразумения с
„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка неговата дейност е в
съответствие със съществуващите изисквания за достъп до българската национална преносна
система за природен газ и изискванията за търговия на платформата на „Газов Гъб Балкан“
ЕАД. В рамките на десетгодишния срок на лицензията „ДХТ Интернешънъл“ С.А. ще се
съсредоточи върху вноса/износа на природен газ, търговията на едро и дейността по
съхранение. В резултат на развитието на българската национална инфраструктура за пренос
на природен газ през този период, включително на междусистемните газови връзки, и в
допълнение, в резултат на очакваната либерализация на българския пазар на природен газ,
дружеството очаква пазарът да стане конкурентен, ликвидността на пазара да се увеличи и
заявителят да може да реализира своята бизнес стратегия за разширяване на операциите на
групата на ДХТ в Европа.
Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.
4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на
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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.
Дружеството декларира, че в качеството на мажоритарен акционер притежава 95%
(деветдесет и пет процента) от акциите в капитала на „ДХТ Къмодитис“ С.А., дружество,
учредено и съществуващо съгласно законите на Швейцария, с адрес на управление: Тревано
2а, Лугано 6900, Швейцарска конфедерация, вписано в Търговския регистър на кантон
Тичино, с идентификационен номер: CHE-105.222.146 („ДХТ Къмодитис С.А.“).
В съответствие с вътрешните отношения в рамките на Групата ДХТ, „ДХТ
Къмодитис“ С.А. се задължава да предоставя на разположение на „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
технически ресурси, включително необходимите телекомуникационни ресурси за целите на
търговията с природен газ на територията на Р България. В тази връзка, „ДХТ Къмодитис“
С.А. е сключило договори с доставчици, включително на телекомуникационни и интернет
услуги. „ДХТ Интернешънъл“ С.А. декларира, че посочените телекомуникационни ресурси,
по специално работна станция HP Workstation и преносим компютър HP notebook, Volp
Phone със слушалки, Office 365 outlook с отделна сметка за всеки потребител и специфично
разширение „@dxtcommodities.com“, мобилни телефони от второ поколение, и свързаността,
осигурена от доставчика Swisscom чрез два отделни фиброоптични кабела с честотна лента
500 Mbps са налични за целите на търговията с природен газ от „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
на територията на Р България. В тази връзка дружеството е представило копия на фактури.
Дружеството декларира, че разполага с хардуерно оборудване и стандартните
софтуерни продукти и ползва инструмент за управление на системни инвентаризации, който
сканира, картира и инвентаризира цялата мрежа и компютри на дружеството, за да следи
мрежовите устройства и целия им съответен ИТ софтуер, ИТ хардуер и конфигурационни
данни за Windows. Всеки потребител има стандартно офисно ИТ хардуерно оборудване и
софтуерни продукти, като: работна станция HP с до шест монитора; преносими компютри
HP, свързани с клавиатура и мишка; слушалки, свързани към VoIP телефони и към
компютри; мобилни телефони от второ поколение, предоставени на всички съответни
служители; многофункционални принтери (MFP), способни да печатат, копират и сканират
при високи скорости и при висока разделителна способност; Windows 10 актуализиран до
последната версия (най-малко версия 2H20); Office 365; всеки компютър е защитен с
антивирусна защита Symantec Endpoint Protection. Цялото хардуерно оборудване, доставяно
на потребителите, разполага с RAM капацитет до 64 Gb и не по-малко от 16 Gb. Поспециално, на потребителите на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. се предоставя: компютърна
работна станция (HP Z2 или HP Z240) с RAM капацитет от 32 Gb до 64 (минимум 2667
MHz); преносим компютър (HP ZBook Firefly 15 G7 преносима работна станция) с RAM
капацитет от 16 Gb до 32 (минимум 2667 MHz).
(…)
По отношение на търговията с природен газ, „ДХТ Интернешънъл“ С.А. използва за
маркетинг относно капацитета платформата RBP ежедневно почти от нейното създаване.
Упълномощени лица, занимаващи се с резервационен/номинационен транспортен капацитет,
имат достъп до платформата RBP чрез лични/цифрови сертификати, които са признати от ЕС
и издадени от NETLOCK от Унгария и DIGSIGN от Румъния. Същите лични/цифрови
сертификати се използват и за достъп до защитени уеб услуги, предлагани от други
оператори на преносни системи или борси в ЕС. От 2012 г. „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
използва Trayport Joule, версия 2.55., който е най-разпространеният софтуер, използван в
цяла Европа и който позволява да се обединят почти всички пазари на газ в Европейския
съюз.
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От предоставените данни и обосновки е видно, че „ДХТ Интернешънъл“ С.А. е
действащ търговец на едро на газ в няколко европейски държави, като: Унгария, Словакия,
Украйна, Румъния, Гърция, Хърватия.
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е действащ експедитор и търговец на едро на пазара и
притежава лицензия за търговия с газ, издадена от унгарския Орган за регулиране на
енергетиката и обществените комунални услуги (MEKH). Дружеството е сключило всички
относими договори с унгарския оператор на газопреносната мрежа – частното дружество с
акции за пренос на природен газ „ФГСЗ” (FGSZ Natural Gas Transmission Closed Company
Limited by Shares), т.е. рамков договор за ползване на унгарската мрежа, договор за услуги
по прехвърляне на права на собственост в Унгария за достъп до унгарския пункт за
виртуална търговия „MGP”, договор за балансиране за Унгария. „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
е сключило договор за съхранение с унгарския оператор на системата за съхранение на газ
„Маджар Фолдгастароло МФГТ” (Magyar Foldgaztarolo MFGT), както и за участие на борси
за спот и фючърсна търговия с газ в Унгария („СЕЕГЕКс Лимитид” (CEEGEX Ltd) и
„ХУДЕКс Хънгериън Дериватив Енерджи Ексчейндж Лимитид” (HUDEX Hungarian
Derivative Energy Exchange Ltd);
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е действащ експедитор и търговец на едро на пазар на газ
посредством лицензия за търговия с газ, издадена от словашката Регулаторна служба за
мрежови отрасли (URSO). Дружеството е сключило всички относими договори с оператора
на газопреносната мрежа „Юстрийм” (Eustream), т.е. рамков договор за достъп до
преносните мрежи и договор за услуги по прехвърляне на права на собственост за достъп до
словашкия пункт за виртуална търговия „SK VTP”;
„ДХТ Интернешънъл“ С.А е вписано в Регистъра на ползвателите на националната
газопреносна мрежа (NNGS), което е необходимо за извършване на дейност на гръцкия пазар
на едро на газ (http://www.rae.gr/site/en_US/categories_new/regirsty/gas/user_registry.csp).
Дружеството е подписало рамковия договор за пренос и ползване на съоръжение за втечнен
природен газ с гръцкия оператор на газопреносната мрежа „ДЕСФА” (DESFA) и ще започне
дейности по търговия на едро през м. август 2021 г.;
„ДХТ Интернешънъл“ С.А притежава лицензия за търговия с газ в Хърватия, като е
сключило относимите договори с оператора на местната газопреносна мрежа „Плинакро”
(Plinacro) и вече е действащ търговец на хърватския пазар с извършени дейности по
внос/износ;
„ДХТ Интернешънъл“ С.А притежава и лицензия за търговия с газ в Румъния, който
търгува на пункта за виртуална търговия и внася/изнася природен газ (благодарение на
рамковия договор, сключен с румънския оператор на газопреносната мрежа „ТРАНСГАЗ”
(TRANSGAZ), има и разрешително за търгуване на местната борса за природен газ (BRM:
https://www.brm.ro/).
„ДХТ Интернешънъл“ С.А е представило писмо с изх. № ГХБ 496 от 18.08.2021 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 „ДХТ Интернешънъл“ С.А и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД отбелязва, че „ДХТ Интернешънъл С.А. има права върху
техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа
на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като считано от месец ноември 2020 г. дружеството има достъп
до системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.
В допълнение заявителят е представил и писмо на „Булгартрансгаз“ ЕАД с изх. №
БТГ 24-00-2016 (2) от 18.08.2021 г. относно техническата обезпеченост на „ДХТ
Интернешънъл С.А. за сключване на сделки с природен газ. От писмото е видно, че към
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17.08.2021 г. „ДХТ Интернешънъл“ С.А. на основание сключени валидни договор за достъп
и пренос, договор за покупка-продажба на газ за балансиране и договор за ползване на
Виртуална търговска точка с „Булгартрансгаз“ ЕАД е получило достъп до ИС 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; достъпва 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 предоставени услуги.
Дружеството е представило копия на договорите с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ДХТ Интернешънъл С. А.
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“
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е представило схема на управленската и организационна
структура; списък на служители, наети от „ДХТ Комодитис“ С.А., които извършват дейност
и за заявителя „ДХТ Интернешънъл“ С.А. въз основа на Договор за услуги между двете
дружества; автобиографии и копия на дипломи на членовете на Управителния съвет;
декларация за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и
за познаване на пазара на природен газ; документи (удостоверения за заплата) – 2 броя,
удостоверяващи трудово-правната обвързаност на две лица, които ще бъдат ангажирани
пряко в дейността „търговия с природен газ“; копия на дипломи, удостоверяващи
квалификацията на персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“;
Декларация от „ДХТ Комодитис“ С.А. относно предоставянето на ресурси на „ДХТ
Интернешънъл“ С.А.
Видно от представената информация членовете на Съвета на директорите имат
професионален опит на ръководни позиции в чуждестранни търговски дружества в Европа.
В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ са двама
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.
Дружеството посочва, че има опит както на българския пазар, така и на пазара в други
държави-членки на Европейския съюз. Регистрирано е на платформата за търговия,
управлявана от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Сключило е необходимите споразумения с
„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
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 консолидираните годишни финансови отчети на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. към
30 септември 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е видно, че дружеството отчита печалби за периода,
както следва: 26 071 хил. евро за 2018 г., 79 720 хил. евро за 2019 г. и 111 911 хил. евро за
2020 г.
Общите приходи се увеличават от 7 339 199 хил. евро през 2018 г. на 8 851 976 хил.
евро за 2020 г. Общите разходи нарастват от 7 306 828 хил. евро. за 2018 г. на 8 707 844 хил.
евро за 2020 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали; свързани с
продажби; други разходи за основна дейност; разходи за персонал; загуби от амортизации и
обезценки, административни разходи; финансови разходи; разходи за лихви и други разходи.
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Общата сума на активите на дружеството нарастват от 876 659 хил. евро за 2018 г. на
1 286 053 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 109 683 хил. евро за 2018 г. на
177 023 хил. евро за 2020 г. Текущите активи нарастват от 766 976 хил. евро за 2018 г. на
1 109 030 хил. евро за 2020 г.
Акционерният капитал на дружеството е в размер на 4081 хил. евро за 2018 г. и остава
непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 110
522 хил. евро за 2018 г. на 239 550 хил. евро за 2020 г. Нетекущите пасиви нарастват от 115
475 хил. евро за 2018 г. на 173 205 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви нарастват от 650 662
хил. евро за 2018 г. на 873 298 хил. евро за 2020 г. От отчетите за парични потоци е видно, че
паричните наличности в края на всяка година от периода 2018 – 2020 г. са с положителни
стойности.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДХТ
Интернешънъл“ С.А. за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от 1,01 за 2018 г., на 1,35 за 2020 г. Това означава, че дружеството е
разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Коефициентът на обща ликвидност нараства от 1,18 за 2018 г. на 1,27 за 2020 г. Това е
показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си
задължения. Коефициентът на финансова автономност се изменя от 0,14 за 2018 г. на 0,23
за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството е имало затруднения при покриване на
дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид
стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура,
финансово-икономическото състояние на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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:
Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност,
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. посочва, че дейността „търговия с природен газ“ ще бъде
финансирана в рамките на фирмената група, от банкови кредитни линии и от постъпления от
търговски дейности. ДХТ разполага със собствени банкови кредитни линии в допълнение
към междуфирмените кредитни линии с фирмената си група. Заявителят посочва, че
фирмената група има солидна кредитоспособност с капитализация на собствения капитал от
приблизително 1 милиард щатски долара към 31 март 2021 г. Заявителят е представил
препоръка от „Корнер Банка“ СА, в която се удостоверява, че дружеството поддържа и води
сметката и кредитните линии по удовлетворителен начин.
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е представило копие на писмо с изх. № 24-00-2016-(6) от
20.08.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно предоставени обезпечения за сключени
договори, както следва:
1. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за достъп и пренос № 4759 от 02.11.2020 г. –
депозит за 122 349,80 лева;
2. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за покупко-продажба на природен газ за
балансиране № 4760 от 02.11.2020 г. - депозит за 298 374,50 лева;
3. Договор с „Булгартрансгаз“ ЕАД за ползване на ВТТ № 4761 от 02.11.2020 г.
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. има сключен Договор за участие на борсовия пазар Газов
хъб Балкан № С-034 от 19.11.2020 г. с депозит в размер на 97 791,50 лева.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДХТ Интернешънъл“ С.А.
притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
II. Бизнес план на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. за периода 2021 – 2025 г.
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
През следващите пет години дружеството планира да резервира капацитет за
интерконектор през България и евентуално да търгува газ с Гърция, Италия, Турция. Като
действащ търговец на едро „ДХТ Интернешънъл“ С.А. се съсредоточава върху вноса/износа
на природен газ, търгуване на ниво търговия на едро (основно на пунктове за виртуална
търговия) и дейност по съхранение.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средните прогнозни цени на
природния газ са представени в таблица № 1:
Параметри
Прогнозни количества за покупки/продажби на природен
газ, GWh
Прогнозни цени за покупка на природен газ, лв./MWh
Прогнозни цени за продажба на природен газ, лв./MWh

2021 г.

Таблица № 1
2024 г. 2025 г.

2022 г.

2023 г.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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, както следва: (…)
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. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил.
лв. стр. 8 от 11 за 2025 г. Общата сума на актива на дружеството, е изцяло от текущи активи
и нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г.
Собственият капитал нараства от (…)1 хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.
Нетекущи пасиви се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. Текущите
пасиви се увеличават от (…) лева за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г.
От отчета за паричните потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че постъпленията за
оперативна дейност са от клиенти, а плащанията са към доставчици и за данъци. По
отношение на финансовата дейност постъпленията са от свързани лица, а плащанията са за
лихви. 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/печалба (хил. лв.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

2021 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Таблица № 2
2024 г. 2025 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДХТ
Интернешънъл“ С.А. за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (…)
нетекущи активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 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, се изменя от (…) за
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2021 г. на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството (…) за покриване със собствени
средства на задълженията си през периода.
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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
Интернешънъл” С.А.

с

потребителите

на

енергийни

услуги

на

„ДХТ

Раздел първи „Общи положения“
Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правилата)
уреждат процедурата и сроковете за получаване, разглеждане и отговор на подадени жалби,
сигнали и предложения от потребители на енергийни услуги; предоставянето на клиенти на
данни за потреблението и друга информация; информация, която Дружеството трябва да
предостави на потребителите, включително преди подписване на договор с Дружеството.
(2) Дружеството е „ДХТ Интернешънъл“ С.А., учредено съгласно законодателството
на Люксембург, регистрирано в Търговския и фирмения регистър под регистрационен номер
B132710, със седалище адрес на управление, ул. „Гийом Шнайдер“ № 6, 2522, притежаващо
лицензия № ............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на
Република България за срок от …. години.
(3) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от „ДХТ Интернешънъл”
С.А. следва да се считат крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката, които
купуват природен газ от дружеството по силата на индивидуален договор за продажба на
природен газ по свободно договорени цени или които са в процес на преговори за сключване
на такъв договор.
Чл. 2. Настоящите Правила се прилагат по отношение на всеки потребител в
съответствие с принципите на равно третиране, недопускане на дискриминация и
прозрачност на цените.
Раздел втори „Договори. Плащане.“
Чл. 3. (1) „ДХТ Интернешънъл” С.А., в качеството си на търговец на природен газ,
сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз
основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката, ЗЕ,
обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015
г.
(2) Преди подписването на договор всеки потребител има право да получи
информация и разяснения по отношение на всяка разпоредба от проекта на договор,
включително по отношение на цените и тяхното формиране.
(3) Дружеството създава и поддържа база данни, която съдържа всички сключени
договори с отделни клиенти, в която събира и съхранява информация в сроковете съгласно
действащото българско законодателство.
Чл. 4. Всеки потребител на енергийни услуги може да избира между следните начини
на плащане: директен дебит, стандартен банков превод и авансови плащания (като
авансовите плащания ще отразяват по адекватен и справедлив начин възможната консумация
на съответния потребител). Дружеството може да предложи и други видове начини на
плащане.
Чл. 5. Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен
газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
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Раздел трети „Организация на работата с потребителите на енергийни услуги.
Център за работа с потребители.“
Чл. 6. (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти.
(2) Адресът и работното време на центъра за работа с клиенти, както и електронен
адрес и телефон за контакти, се обявяват на интернет страницата на Дружеството.
Чл. 7. В центъра за работа с клиенти всеки потребител има право, включително, но не
само, на следното:
1. да подава документи, жалби, сигнали и предложения;
2. да изисква и да получава информация за условията на сключения с него договор,
включително цени, начини на плащане, потребление, както и всякакви други данни и
информация, изисквани съгласно Закона за енергетиката и други български нормативни
актове.
Раздел четвърти „Условия, ред и срокове за подаване, разглеждане и отговор на
жалби, сигнали и предложения“
Чл. 8. (1) Всеки потребител на енергийни услуги, който е сключил договор за
продажба на природен газ с Дружеството, има право да подава до „ДХТ Интернешънъл” С.А.
жалби, сигнали и предложения.
(2) Потребителят може да подаде жалба във всеки случай, когато счита, че „ДХТ
Интернешънъл” С.А. е нарушило някое от правата му съгласно или във връзка с неговия
двустранен договор за покупка на природен газ, сключен с Дружеството;
Чл. 9. (1) Потребителят може да подаде предложение до „ДХТ Интернешънъл” С.А.
за подобряване на всеки аспект, свързан с услугите и работата на Дружеството, свързани с
извънборсова продажба на природен газ на потребители.
(2) Потребител, включително потребител, който желае да сключи договор с „ДХТ
Интернешънъл” С.А., може да подаде сигнал до Дружеството по въпроси, които са от
значение за доставката на природен газ от „ДХТ Интернешънъл” С.А., но не са регулирани
по друг начин, освен съгласно договор между този потребител и Дружеството.
Чл. 10. Дружеството регистрира всяка жалба на датата, на която е получена от
Дружеството, в регистрационна книга на жалбите, сигналите и предложенията на
потребителите. В нея се регистрират и отговорите на подадените жалби, сигнали и
предложения.
Чл. 11. Подаваните от клиенти жалби, сигнали или предложения трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице
за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако
подателят разполага с такива;
5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.
Чл. 12. Дружеството разглежда жалбата, съответно сигнала или предложението, и
придружаващите ги документи, в срок от 7 (седем) работни дни след датата, на която е
получен съответният документ. За установяване на фактите по случая Дружеството може да
поиска от потребителя допълнителна информация, разяснения и доказателства, които той
следва да представи в срок от 7 (седем) работни дни след получаване на искането на
Дружеството.
Чл. 13. (1) Дружеството изпраща писмен отговор на жалбата, сигнала или
предложението в срок до 30 (тридесет) календарни дни от получаване на жалбата, сигнала
или предложението, след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за
разглеждания случай.
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(2) В случай на необходимост от допълнително време за изясняване на фактите, този
срок може да бъде удължен, но не с повече от 10 (десет) календарни дни.
Чл. 14. Дружеството не разглежда анонимни жалби, предложения и сигнали.
Чл. 15. (1) Когато жалбата, сигналът или предложението са основателни, дружеството
взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от
срока по чл. 13, ал. 1 или 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 отговора Дружеството информира потребителя за правото му да подаде жалба до
КЕВР при несъгласие с отговора на Дружеството.
Чл. 16. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, сигнали и
предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е
длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от
клиента.
Чл. 17. (1) В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да
подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ.
(2) Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по
случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок от получаване на жалбата.
Раздел пети „Предоставяне на информация на потребители“
Чл. 18. (1) Всеки потребител има право по всяко време да получава от Дружеството
всякаква информация, изисквана по приложимото законодателство, като например, но не
единствено:
1. данни за собственото потребление на потребителя;
2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството;
3. разяснения, свързани с прилагането на договорите, сключени между Дружеството и
потребителите;
4. информация за смяна на доставчика;
5. всяка друга информация, изисквана съгласно приложимото законодателство.
(2) Информацията се предоставя от Дружеството периодично или по искане на
потребителите във форма, със съдържание и в сроковете, изисквани в съответствие с
приложимото законодателство.
Чл. 19. (1) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във
връзка с предоставяните услуги на интернет страницата си.
(2) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „ДХТ
Интернешънъл“ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството,
включително телефон и електронен адрес.
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.
(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,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Издава на „ДХТ Интернешънъл“ С.А., учредено съгласно законодателството
на Люксембург, вписано с рег. № B132710, лицензия № Л-571-15 от 13.10.2021 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 „ДХТ Интернешънъл“ С.А. 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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