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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л - 590 

от 13.01.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 13.01.2022 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-1294 от 16.12.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 

27.10.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ 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 06.01.2022 г. открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ 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-282 от 29.10.2021 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-122 от 

01.11.2021 г. от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е изискано да представи годишен финансов отчет 

към 31.12.2020 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 08.11.2021 г. заявителят е представил 

изисканата информация. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 02.12.2021 г. ЕНЖИ РУМЪНИЯ 

С.А. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-122 от 

08.12.2021 г. и от 14.12.2021 г. са представени копия от сключени договори с 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Актуално състояние на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. към 07.12.2021 г.  

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

№ E-Дк-1294 от 16.12.2021 г., приет с решение по Протокол № 298 от 22.12.2021 г., т. 13. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.01.2022 г. е проведено открито 

заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, който е 

заявил, че е запознат с констатациите и изводите на доклада и няма забележки по него, като 

само по отношение на чл. 5, ал. 2 от проекта на Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги посочва, че във връзка с клиентските центрове дружеството няма да 

осъществява снабдяване или търговия с природен газ на територията на Република България, 

а само трансгранична търговия. В този смисъл няма да разкрива никакви офиси или по 

някакъв друг начин да бъде представено в България с физически офис. В тази връзка и с 

оглед COVID ситуацията, моли в ал. 2 да се даде възможност дружеството да получава 

сигнали и съответно да комуникира с клиентите си през интернет.  

В чл. 38г от ЗЕ е предвидено, че енергийните предприятия, извършващи доставка на 

енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информация на 

потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от 

ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки клиент, присъединен към газопреносна или 

разпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо от това 
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в коя държава е регистриран доставчика. Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ 

„доставка“ е продажбата, включително препродажбата, на енергия или природен газ на 

клиенти. В този смисъл, търговецът на природен газ е доставчик и може да извършва 

продажба на природен газ на всеки клиент - битов или стопански, присъединен към 

газопреносна или разпределителна мрежа. С оглед изложеното Комисията счита, че 

търговците на природен газ следва да осигуряват центрове за предоставяне на информация 

на потребителите и за работа с тях, които да съответстват на нуждите на техните клиенти. 

Такова е и изискването на чл. 38г от ЗЕ. По отношение на искането в чл. 5, ал. 2 да се даде 

възможност дружеството да получава сигнали и съответно да комуникира с клиентите си 

чрез интернет, такава възможност е предвидена в чл. 8, ал. 1 от Правилата. В чл. 5, ал. 3 е 

указано, че информация за каналите за комуникация и данните за контакт с ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-122 от 27.10.2021 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 № 910294 от 

07.12.2021 г., заявителят е акционерно дружество с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/5447/2000, Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): ROONRC.J40/5447/2000, 

Единен регистрационен код: 13093222, вписано в Национална Служба на Търговския 

регистър на Р Румъния, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 4, бул. 

„Мъръшещ“ № 4-6. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. има следния предмет на дейност: основна – търговия с 

газообразни горива по газоразпределителните мрежи; второстепенни – спомагателни 

дейности в горското стопанство; възпроизвеждане на записани носители; производство на 

електронни елементи (модули); производство на компютърна техника; производство на 

радио, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на битова електроника; 

производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на 

оптични инструменти и фотографско оборудване; производство на офис техника, без 

компютърната; производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани 

другаде; производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства; ремонт на 

машини; ремонт на електронни и оптични уреди и апарати; ремонт на електрически 

съоръжения; монтаж на индустриални машини и оборудване; производство на електрическа 

енергия; разпределение на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; 

производство на газообразни горива; производство на пара и климатизиран въздух; събиране 

на неопасни отпадъци; разкомплектоване на отпадъци; рециклиране на сортирани отпадъци; 

строителство на жилищни и нежилищни сгради; строителство на жилищни и нежилищни 

сгради; строителство на подземни и надземни релсови пътища; строителство на мостове и 

тунели; строителство на преносни разпределителни тръбопроводи; строителство на преносни 
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и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; строителство на други 

съоръжения, некласифицирани другаде; изграждане на електрически инсталации; 

изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 

изграждане на други инсталации; полагане на облицовки и настилки; боядисване и 

стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; други специализирани 

строителни дейности, некласифицирани другаде; техническо обслужване и ремонт на 

автомобили; търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти; 

търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети; 

неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки; търговия на едро с други 

машини и оборудване; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни 

продукти; търговия на едро с железария и арматурни изделия; неспециализирана търговия на 

едро; търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали в специализирани 

магазини; търговия на дребно с битови електроуреди, в специализирани магазини; търговия 

на дребно чрез поръчки през къщи за доставки или Интернет; търговия на дребно извън 

търговски обекти като магазини, щандове, кьоскове и пазари; друг пътнически сухопътен 

транспорт, некласифицирани другаде; товарен автомобилен транспорт; услуги по 

преместване; складиране; спомагателни дейности в сухопътния транспорт ; ръчни операции; 

туристическо и друго краткосрочно настаняване;  други места за настаняване; издаване на 

книги; издаване на указатели, справочници и адресни списъци и подобни; издаване на 

вестници; издаване на списания и други периодични издания; друга издателска дейност; 

издаване на компютърни игри; издаване на други програмни продукти; звукозаписване и 

издаване на музика; създаване и излъчване на радиопрограми; създаване и излъчване на 

телевизионни програми; далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи; 

далекосъобщителна дейност по безжичен път (без спътникова); спътникова 

далекосъобщителна дейност; други далекосъобщителни дейности; компютърно 

програмиране по поръчка (софтуер, ориентиран към клиента); консултантска дейност по 

информационни технологии; управление и обслужване на компютърни средства и системи; 

други дейности в областта на информационните технологии; обработка на данни, хостинг на 

интернет страници и подобни дейности; web-портали; други информационни услуги, 

некласифицирани другаде; дейност на холдингови дружества; друга кредитна дейност; 

дейности на застрахователни брокери и агенти; покупка и продажба на собствени недвижими 

имоти; даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти; управление на 

недвижими имоти; дейност на централни офиси; консултантска дейност по връзки с 

обществеността; консултантска дейност по стопанско и друго управление; архитектурни 

дейности;  инженерни дейности и технически консултации, свързани със същите; технически 

изпитвания и анализи; проучване на пазари и изследване на общественото мнения; 

специализирани дейности в областта на дизайна; други професионални дейности, 

некласифицирани другаде; даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни 

автомобили, без водач; даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, 

без водач; даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, 

без оператор; даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. 

Компютри),без оператор; даване под наем и оперативен лизинг на други машини и 

оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде; оперативен лизинг на 

интелектуална собственост, без финансовите; посредническа дейност на агенции по наемане 

на работа; предоставяне на работна сила за временна заетост; други дейности по 

предоставяне на работна сила; други дейности, свързани с пътувания и резервации; дейности 

в областта на технически системи за сигурност; комплексно обслужване на сгради; 

неспециализирано вътрешно почистване на сгради; специализирано почистване на сгради и 

промишлени обекти; други дейности по почистване; дейност на телефонни центрове за 

услуги (кол-центрове); организиране на конгреси и търговски изложения; дейности по 

събиране на парични вземания и на финансова информация; друго спомагателно обслужване 

на стопанската дейност, некласифицирано другаде; прогимназиално и средно професионално 

образование и обучение; обучение в областта на спорта и активния отдих; неформално 
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обучение в областта на културата (чужди езици, музика, театър, танци, пластично изкуство и 

т.н); други образователни дейности, некласифицирани другаде; спомагателни дейности в 

областта на образованието; експлоатация на спортни обекти и съоръжения; дейност на 

спортни клубове; други дейности в областта на спорта; други дейности, свързани с 

развлечения и отдих, некласифицирани другаде; ремонт на компютри и периферни 

устройства за тях; ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения; 

ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и за градината. 

Капиталът на дружеството е в размер на 199 245 540 (сто деветдесет и девет милиона 

двеста четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) леи, разпределен в 19 924 554 

акции, всяка на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е внесен изцяло и има следната 

структура: 146 048 600 леи и 14 643 517,4 евро. ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е със смесен капитал 

(държавен, частен местен и държавен местен). 

Акционерната структура на дружеството е следната: Румъния Газ Холдинг Б.В., 

Нидерландия притежава 10 160 467 акции на стойност 101 604 670 румънски леи, 

представляващи 50,994702% от акционерния капитал; Румънската държава, чрез 

Министерство на енергетиката, притежава 7 371 320 акции на стойност 73 713 200 румънски 

леи, представляващи 36,996161% от акционерния капитал; Фонд Собственост С.А. 

притежава 2 390 698 броя акции на стойност 23 906 980 румънски леи или 11,998753%; 

ДжиДиЕф ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А.С. притежава 2 акции на стойност 20 румънски леи; 

КОГАК С.А.С. притежава 1 акция на стойност 10 румънски леи; Община Михаил 

Когълничану – 1034 акции на стойност 10 340 румънски леи; Община Коджалак – 620 акции 

на стойност 6200 румънски леи; град Овидиу – 206 акции на стойност 2060 румънски леи; 

Община Меджидя – 206 акции на стойност 2060 румънски леи. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от седем членове, 

както следва: Ерик Йозеф Стаб, Лучиан Жугрин, Етиен Жак Андре Жаколин, Кристин Пол 

Кун Еп Климо, Марк Рене Шарл Пание, Диана Постика, Даниела Николеску.   

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. се представлява от Ерик Йозеф Стаб – председател на Съвета 

на директорите и главен изпълнителен директор. 

Видно от горното, ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. e търговец, учреден съгласно 

законодателството на Р Румъния, 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 членовете на Съвета на директорите 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; представена е декларация, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация; на дружеството не 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. В допълнение е представено 

удостоверение с изх. № 207845 от 17.03.2021 г. от Националната Служба на Търговския 

регистър на Р Румъния относно липса на открита процедура по несъстоятелност към същата 

дата. 

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 ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е поискало да му бъде 

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

Дружеството посочва, че издаването на лицензия за поискания срок му е необходимо, 

с оглед реализацията на бизнес намеренията на заявителя в България. Активното участие на 
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ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. на българския пазар на природен газ и опита му на други европейски 

пазари на природен газ сочат, че българският пазар има сериозни перспективи за развитие. 

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД и тенденциите за увеличаване на продуктовото портфолио на 

платформата допринасят за подобряване на доверието на пазарните участници и им дава 

възможност за реализиране на по-гъвкави продукти и сключване на сделки на местно и 

трансгранично ниво. Развитието на нова газова инфраструктура в страната и на новите 

интерконекторни връзки с Р Гърция, Р Сърбия, както и разширяване на тези с Р Румъния 

допълнително допринася за сигурността на доставките и разширяване на източниците и 

маршрутите на доставка, в резултат на което се забелязва подобряване на ликвидността на 

българския пазар на природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

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.  

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. ще извършва лицензионната си дейност в офис, находящ се в 

Румъния, гр. Букурещ, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, сектор 4, собственост на заявителя, видно от 

извлечение от Поземлен регистър № 206322, Букурещ, 4-ти район, издадено от Служба 

кадастър и публичност на недвижимите имоти, Букурещ.  

Заявителят е представил договор за закупуване на продукти № 107 от 30.07.2019 г. с 

(…) СРЛ и фактури за придобита компютърна техника, която ще използва за извършване на 

лицензираната дейност. Представен е договор за предоставяне на ИТ услуги (…) С.А., по 

силата на който доставчикът доставя хардуер оборудване и лицензи и предоставя ИТ услуги 

в офиса на заявителя, за срок от 5 години. В тази връзка са представени и фактури. 

Приложено е Споразумение от 30.04.2021 г. за услуги в рамките на групата, включващо 

използване на корпоративни ИТ услуги, сключено с ЕНЖИ С.А. за срок до 31.12.2021 г. 

Заявителят е декларирал, че срокът ще бъде удължен и споразумението ще продължи 

действието си и след 31.12.2021 г.  

В заявлението е посочена електронната поща на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., която е с 

електронен адрес: contractlab.ro@engie.ro.  

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило информация за техническите характеристики 

на информационната система и софтуера за извършване на търговия с природен газ. 

Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използването на следните технически 

средства и софтуер: компютърни конфигурации, включващи компютри и периферни 

устройства към тях Lenovo и HP ProDesk с необходимия хардуер и софтуер; SD-WAN 

свързване към групова инфраструктура (SSL/TLS свързване). Софтуерната обезпеченост на 

дружеството се изразява в следната наличност: операционна система Windows 10, тип 

сървъри 2012 R2, 2016, 2019 и антивирусна програма за защита CrowdStrike. 

Офисът, който дружеството ползва, има осигурена свързаност с интернет, както и 

приложения за мобилни услуги с абонаментен план и приложения за мобилен интернет, 

предоставян от (…) съгласно договор № 912910 от 29.03.2021 г. Представено е Споразумение 

от 26.07.2019 г. между заявителя и (…) за ремонт и замяна на хардуер. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. има достъп до регионалната платформа за резервиране на 

преносни капацитети (RBP); платформа за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД и специален софтуер с постоянен достъп и мониторинг на пазара, търгуваните 

количества на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД и регионалните пазари.  

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху 

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ е представено писмо с изх. 

№ (…) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, според което ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е внедрило 

информационни системи и средства за електронна комуникация с ползвателите на мрежата 

mailto:contractlab.ro@engie.ro
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чрез информационна система „Платформа за търговско диспечиране“ (ИС CDP). Също така, 

въз основа на сключени валидни договори за покупко-продажба на природен газ за 

балансиране и договор за ползване на ВТТ с „Булгартрансгаз“ ЕАД, дружеството е получило 

достъп до ИС CDP с възможност за извършване на търговия с природен газ.  

Представено е писмо с изх. № (…) от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, от което е видно, че 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е осигурило всички софтуерни и хардуерни изисквания, необходими 

за системата за борсова търговия Trayport Joule за осъществяване на комуникация и обмен на 

информация с „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за сключване на сделки с природен газ.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ 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“ 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е предоставило: данни за управленската и организационна 

структура на дружеството; данни за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняването на 

лицензионната дейност, в това число: обяснителна записка, автобиографии на служители 

(три броя), автобиография на изпълнителния директор; органиграма на дружествените 

организационни единици; копия на дипломи на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с 

дейността „търговия с природен газ“; трудови договори на служители, ангажирани с 

дейността по лицензията. 

Управленската и организационна структура включва: Съвет на директорите 

(управителен орган, състоящ се от седем членове); Председател и Главен изпълнителен 

директор (представлява ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. в отношенията с трети страни и се назначава 

от Съвета на директорите); заместник-директор „Доставка на енергия и услуги“; заместник-

директор „Възобновяеми енергийни източници, развитие, право и ИТ“; заместник-директор 

„Финанси, обществени поръчки, трансформация и съответствие“; „Финансова дирекция“;  

Дирекция „Трансформация и съответствие“; Дирекция „Обществени поръчки и общи 

въпроси“, Дирекция „Стратегия, регулиране и връзки с обществеността“; Дирекция 

„Енергийно управление“; Дирекция „Човешки ресурси и социални отношения“; Дирекция 

„Търговия с енергия“; Дирекция „ИТ, цифровизация“ и Дирекция „Правна“. 

Дирекция „Енергийно управление“ има следните отдели: „Енергийно управление-

газ“, „Енергийно управление – електричество“ и отдел „Операции“. В отдел „Енергийно 

управление-газ“ има следните служби: „Създаване и достъп до пазара“; „Краткосрочна 

доставка на газ“; „Управление на портфолиото и поддръжка на продажбите-газ“. 

Видно от представената от заявителя Декларация на ръководството и 

организационната структура и квалификация на ръководството, търговските дейности на 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с природен газ на българския пазар ще се извършват от един от 

трима служители от съществуващия основен екип, всеки от които е с повече от три години 

общ опит в търговията с енергия, а именно: ръководител на  служба „Възникване и достъп до 

пазара“ към отдел „Енергийно управление-газ“, Дирекция Енергийно управление“, и/или 

двама специалисти по газови инвестиции в дирекция „Енергийно управление“ (газов 

оригинатор и асистент анализатор). 

Видно от представените данни и документи, главният изпълнителен директор и 

членовете на Съвета на директорите имат дългогодишен управленски опит на ръководни 

позиции в различни енергийни дружества. Персоналът, пряко ангажиран с дейностите по 

търговия с природен газ, притежава квалификация и опит в извършване на дейността 

„търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ. 

Видно от представената информация заявителят е с дългогодишен опит в търговията с 

природен газ на румънския пазар, по-специално в осъществяване на доставки на природен 

газ. Освен, че е един от четиримата участници на румънския пазар на природен газ, 

дружеството структурира дейността си около други ключови сектори, като електроенергия и 
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енергийни услуги. Дейността по доставка на природен газ е тясно свързана със снабдяване на 

милиони клиенти, като предоставя услуги за достъп до пазара и продукти за съхранение на 

газ на своите партньори на едро. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ 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 годишните финансови отчети на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е видно, че дружеството 

отчита печалба от (…) леи за 2018 г., (…) леи за 2019 г. и (…) леи за 2020 г. Общите приходи 

на дружеството се увеличават от (…) леи през 2018 г. на (…) леи за 2020 г. Общите разходи 

на дружеството нарастват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г.  

Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 

2020 г. Нетекущите активи нарастват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. Текущите 

активи се намаляват от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г.  

Общият акционерен капитал е в размер на (…) леи за 2018 г. и остава непроменен до 

края на периода. Собственият капитал на дружеството нараства от (…) леи за 2018 г. на (…) 

леи за 2020 г. Нетекущите пасиви се увеличават от (…) леи за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. 

Текущите пасиви намаляват от (…) за 2018 г. на (…) леи за 2020 г. 

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

оперативни дейности са постъпления от търговски и други вземания, финансови приходи и 

доходи от дивиденти, а плащанията са за оперативни и финансови разходи. При 

инвестиционната дейност постъпленията са от: продажби на дълготрайни активи; получени 

безвъзмездни средства; лихви и дивиденти, а плащанията са за покупка на материални и 

нематериални активи. По отношение на финансовата дейност има постъпления от парични 

фондове с дъщерни дружества, а плащанията: на дъщерни дружества, за лихви и дивиденти. 

Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се изменя от (…) за 2018 г., на (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това означава, че 

дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се нараства от (…) за 2018 г. на 

(…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни оборотни 

средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност е (…) за 2018 г., (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това е индикатор, че 

дружеството не 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-икономическо състояние на ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. 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: 

Относно паричните средства, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. посочва, че видно от годишните финансови отчети за 2018 г., 2019 г. 

и 2020 г., дейността на дружеството е обезпечена и финансовата независимост и устойчивост 

на дружеството са гарантирани. Заявителят отбелязва, че дружеството ще финансира 

дейностите си чрез собствени средства, както и чрез достъпа си до значителните банкови 

кредитни програми на групата ЕНЖИ (ENGIE Group). В допълнение заявителят посочва, че 

паричните средства в банковите сметки на дружеството са в размер, който обезпечава 

дейността му. В тази връзка ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило банково писмо за 

кредитоспособност от 03.08.2021 г. на УниКредит Банк, гр. Букурещ в което е посочено, че 

дружеството разполага с кредитни улеснения от банката, както и с налични средства по 



[TLP-AMBER] 

Ниво 2 
 

стр. 8 от 12 
 

разплащателните сметки в минимален размер от 77 500 (седемдесет и седем хиляди и 

петстотин) евро. Представена е и декларация от 03.08.2021 г. на (…), гр. Букурещ за открита 

разплащателна банкова сметка от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., която е с депозирана сума от 120 

281,33 (сто и двадесет хиляди двеста осемдесет и един) евро. 

Представени са копия на сключените договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва: 

Договор № (…) за достъп и пренос; Договор № (…) за покупко-продажба на природен газ за 

балансиране и Договор № (…) за виртуална търговска точка. В потвърждение на 

предоставени обезпечения към „Булгартрансгаз“ ЕАД ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило 

издадени от (…) писма за банкова гаранция № (…) по договор № (…) за достъп и пренос – в 

размер на 50 хил. лв.; писма за банкова гаранция № (…) по договор № (…) за покупко-

продажба на природен газ за балансиране – в размер на 50 хил. лв. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за периода 2022 – 2026 г. 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

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

2022 – 2026 г. 

Заявителят предвижда да продава природен газ на индустриални консуматори, на едро 

и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми природен газ за търговия и средните 

прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1: 
  Таблица № 1 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни количества за покупка/продажба на природен 

газ, GWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за покупка на природен газ, 

EUR/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажби на природен газ, 

EUR/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че дружеството планира да внася/изнася природен газ през 

българската граница, за да оптимизира напълно позицията си на румънския пазар и да 

обвърже тази позиция с капацитета на българо-румънската граница, особено по време на 

пиковото потребление.  

Дружеството предвижда да купува и продава природен газ на българския пазар на 

едро чрез „Газов хъб Балкан“ ЕАД за продукти от природен газ със срок, по-кратък или 

равен на 1 година и в зависимост от неговото развитие и ликвидност, като не възнамерява да 

сключва споразумения за доставка на природен газ на крайни клиенти в изходните точки на 

българските мрежи за природен газ и/или битови потребители, а ще се фокусира само върху 

търговията във ВТТ. 

 2. Прогнозни годишни финансови отчети 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на 

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

2022 г.; (…) за 2023 г.; (…) за 2024 г.; (…) за 2025 г. и (…) за 2026 г. 

Общите приходи са прогнозирани с нарастване от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. Структурата 

на общите разходи включва разходи за: закупуване на газ; външни услуги; разходи за 

пренос; заплати; социални осигуровки и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) за 2022 г. до (…) за 2026 г., 

които представляват текущите активи, а нетекущи активи не са планирани за периода. 
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Собственият капитал се увеличава от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г., вследствие на 

увеличение на текущата и натрупаната печалба. Нетекущи пасиви не са прогнозирани за 

периода, а текущите пасиви нарастват от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. в резултат на 

увеличение на търговските задължения. 

От отчета за паричните потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че постъпленията са 

от контрагенти, а плащанията са за заплати и осигуровки на персонала, данъци и търговски 

контрагенти. 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: 
   Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 2026 г. 

Това означава, 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 2022 г. и се 

увеличава на (…) през 2026 г. Това показва, че дружеството може да има затруднения при 

покриване на задълженията си със собствени средства, генерирани от дейността търговия с 

природен газ.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ, ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. е представило проект на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). Съгласно цитираната 

разпоредба правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението 

и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. Представеният проект урежда само отношенията на дружеството с клиенти на 

едро. Следва да се има предвид, че „клиент на едро“ е физическо или юридическо лице, 

различно от оператор на газопреносна и газоразпределителна мрежа, което купува природен 

газ с цел препродажба и същият не е „потребител на енергийни услуги“ по смисъла на § 1, т. 

41б, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Съгласно легалните дефиниции в ЗЕ 
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потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за 

собствено ползване. Тези правила уреждат отношенията на дружеството само с крайни 

клиенти. Предвид изложеното и 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 ЕНЖИ РУМЪНИЯ 

С.А. 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

уреждат отношенията между ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. (Дружеството), като търговец на 

природен газ и купувачите по договори за покупко-продажба на природен газ по свободно 

договорени цени (Клиенти), като определят: 

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

жалби, сигнали и предложения; 

2. формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на 

енергийни услуги получават достъп до тях. 

Чл. 2. (1) Дружеството, доставчик по договорите за продажба на природен газ, е: 

ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., вписано с пореден номер в Търговския регистър: J40/5447/2000, 

единен регистрационен код RO 13093222, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, 

сектор 4, бул. „Мъръшещ“ № 4-6, притежаващо Лицензия №........ /…….за дейността 

„търговия с природен газ", на територията на Република България, за срок от 

………….години. 

(2) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ за 

собствено ползване с ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“ 

Чл. 3. (1) Дружеството осъществява дейността си като търговец на природен газ в 

съответствие с нормативната уредба и по-конкретно 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) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на природен газ на Клиента въз основа на писмени стандартизирани договори, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

Чл. 4. (1) При подписване на договор на клиента се предоставя екземпляр от 

настоящите Правила. 

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

договори с клиентите. 

(3) 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 „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с клиенти“ 

Чл. 5. (1) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където Клиентите 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. 

(2) Центърът за работа с клиенти е на адрес: ……………………………… 

(3) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с ЕНЖИ 

РУМЪНИЯ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

Чл. 6. Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 
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Чл. 7. Всеки потребител има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

2. приложими цени за доставка на природен газ от Дружеството; 

3. информация за смяна на доставчик. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на 

подадените жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 8. (1) Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения в писмен 

вид в центъра за работа с клиенти, чрез пощенски оператор или изпратени на електронната 

поща на Дружеството. 

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

(3) Подадените жалби, сигнали и предложения се вписват в регистъра по ал. 2. 

Чл. 9. Подаваните 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 от негов упълномощен представител. 

Чл. 10. (1) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговарят на изискванията 

по чл. 9, дружеството изпраща писмено уведомление до подателя с указания в какво се 

състои нередовността. 

(2) При необходимост може да бъде организирана и среща с жалбоподателя, на която 

да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за удовлетворение на 

исканията му. Ако такава среща бъде организирана, срокът за отговор на Дружеството 

следва да се удължи с времето, отнело организацията и провеждането на срещата, но не 

повече от 7 (седем) работни дни. 

Чл. 11. (1) Срокът за отговор на жалби на клиенти е един месец от регистрирането им, 

съответно от отстраняване на нередовностите.  

(2) 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. 1. 

Чл. 12. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 11, ал. 1. 

(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. 13. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да 

подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което 

изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен 

срок. 

Чл. 14. (1) Дружеството съхранява преписките по жалби,  в срок, съгласно 

действащото законодателство.  

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

жалба, при поискване от Клиента. 

(3) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, искане за оферта, 

предложение, искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в рамките на 

15 (петнадесет) работни дни се правят необходимите проверки и се набелязват мерки за 
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действие, ако такива бъдат счетени за необходими, като отговорът се изпраща на подателя в 

срок от 3 (три) работни дни. 

„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“ и са одобрени 

от КЕВР с решението за издаване на лицензията. 

(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 ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А., с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/5447/2000, Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): 

ROONRC.J40/5447/2000, Единен регистрационен код: 13093222, вписано в Национална 

Служба на Търговския регистър на Р Румъния, лицензия № Л-590-15 от 13.01.2022 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 ЕНЖИ РУМЪНИЯ 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 


