[TLPGREEN]
Ниво 1

РЕШЕНИЕ
№ Л-601
от 24.03.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 24.03.2022 г., след като разгледа доклад с
вх. № Е-Дк-173 от 28.02.2022 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л143 от 16.11.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА с искане за издаване на
лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, както и
събраните данни и доказателства при проведеното на 16.03.2022 г. открито
заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-143 от 16.11.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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-303 от 19.11.2021 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-143 от
23.11.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА е изискано да представи допълнителни
данни и документи, както следва: бизнес план за периода 2022 – 2026 г. с прогнозни
счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за
периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за
покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години съгласно чл.
13, ал. 4 от НЛДЕ; годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години,
както и одиторските доклади, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на
независим финансов одит съгласно чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ; данни за източниците за
финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници на
основание чл. 11, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ; данни за процентното участие на съдружниците
или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (дружествен договор,
съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези
данни съгласно чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ; данни за опита на заявителя относно
извършването на подобна дейност, напр. извършени сделки с природен газ и сключени
договори с клиенти за доставка на природен газ, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ;
данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и
квалификацията на ръководния персонал на заявителя съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от
НЛДЕ; данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на

дейността, подлежаща на лицензиране, а именно: копия от дипломи за завършено
образование и квалификация на ръководния персонал на заявителя и на всички лица от
персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране, както и
документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала с
„АОТ Енерджи Белгия“ СА съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 и ал. 7, т. 3 от НЛДЕ; правила за
работа с потребители на основание чл. 11, ал. 2, т. 10 от НЛДЕ; данни и доказателства
за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства за
изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно:
копие на договор/и и фактури за покупка на компютърни компоненти и софтуер; копие
на договор/и за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна
поща; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ
в България, че компютърните компоненти и софтуер на „АОТ Енерджи Белгия“ СА
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; копие на писмо от оператора на газопреносна
система, с което се удостоверяват наличните депозити по действащите договори с
„АОТ Енерджи Белгия“ СА, ако има такива; документ за внесена такса за разглеждане
на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ съгласно
чл. 11, ал. 2, т. 11 от НЛДЕ. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-143 от 02.12.2021 г. и от
20.12.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи, както и
допълнителна информация. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-143 от 12.01.2022 г. е изискано
от дружеството да посочи дали в приложените към заявлението документи се съдържа
търговска тайна и следва да бъде защитена, което „АОТ Енерджи Белгия“ СА е
направило с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-143 от 13.01.2022 г.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад
с вх. № E-Дк-173 от 28.02.2022 г., приет с решение по Протокол № 63 от 09.03.2022 г.,
т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 16.03.2022 г. е
проведено открито заседание. На откритото заседание е присъствал представител на
дружеството, който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по
него.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „АОТ Енерджи Белгия“ СА е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-143 от
16.11.2021 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.
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1. Видно от представения документ за актуално състояние – официална извадка
(сертификат) от 29.09.2021 г., издаденo от Централен регистър на предприятията, „АОТ
Енерджи Белгия“ СА е еднолично акционерно дружество с номер 0478.751.022,
вписано в Регистъра на дружествата на Кралство Белгия, със седалище и адрес на
управление: „Булевар дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия. „АОТ
Енерджи Белгия“ СА има следния предмет на дейност: основни – търговия на едро на
твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти, както и търговия на едро с
горива и производни продукти; второстепенни – продажба на едро на машини за минно
дело, строителството и строителното инженерство; търговия на едро на метали и руди;
търговия на едро на промишлени химични продукти; неспециализирана търговия на
едро; търговия на дребно на горива в специализирани магазини, с изключение на
горивата за автомобили; предоставяне на други финансови услуги; посредничество в
търговията с горива, руди, метали и химични продукти; търговия на едро на метали и
руди; търговия на едро на химични продукти; продажба на едро на машини за минно
дело, строителството и строителното инженерство; специализирана търговия на дребно
на твърди и течни горива; търговия на едро на твърди, течни и газообразни горива.
Капиталът на дружеството е в размер на 1 489 317,63 (един милион
четиристотин осемдесет и девет хиляди, шестдесет и три) евро, разпределен в 2422 (две
хиляди четиристотин двадесет и две) акции, всяка представляваща 1/2422 (една две
хиляди четиристотин двадесет и втора) от капитала, без да е посочена номиналната им
стойност.
Заявителят посочва, че собственик на 100% от акционерния капитал на
дружеството е „Транскор Интернешънъл“ СА, чуждестранно юридическо лице,
регистрирано според законите на Кралство Белгия. Дружеството е с едностепенна
система на управление, като се управлява от Съвет на директорите, в състав: Лесли
Хофман, Марк Мидглий, Алекзандър Питърс, Айкатерини Питара. Дружеството се
представлява или от двама членове на Съвета на директорите, които действат
съвместно, или от упълномощен член, действащ сам, който е определен от Съвета на
директорите.
Видно от горното, „АОТ Енерджи Белгия“ СА e търговец, регистриран по
законодателството на Кралство Белгия, 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, членовете на Съвета на директорите на
„АОТ Енерджи Белгия“ СА не са лишавани от правото да упражняват търговска
дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против
собствеността или против стопанството. Представена е декларация, че дружеството не е
в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в
ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, нито
му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност, както и декларация за
истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни,
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. В допълнение е представено
Удостоверение с референтен № R.E.R 450 J.G.R 1545 от 21.10.2021 г. от Търговски съд
на Валонски Брабант, че от 2016 г. до 12.10.2021 г. дружеството не е обявявано в
несъстоятелност.
Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие
с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.
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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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА е поискало да му
бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който срок е обоснован със следните
аргументи: Дружеството посочва, че предложеният срок е необходим с оглед
реализацията на бизнес концепцията и изпълнение на целите, заложени в представения
от „АОТ Енерджи Белгия“ СА бизнес план. Заявителят счита, че в рамките на
десетгодишния период ще успее да развие поставените цели за внос/износ на природен
газ, търговия на едро и резервиране на междусистемни капацитети. Според
дружеството очакваното развитие на националната политика в Р България за пренос на
природен газ, включително на междусистемните газови връзки, и очакваната
либерализация на българския пазар на природен газ, ще доведе до по-голяма
конкурентност, както и до увеличение на броя на търговските участници на пазара на
природен газ, съответно и на интензивността на сключваните от тях сделки, което от
своя страна ще допринесе за реализацията на бизнес стратегията на дружеството и
разширяване на дейността му в Р България и Европа.
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 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ, 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.
За осъществяване на лицензионната дейност „търговия с природен газ“, „АОТ
Енерджи Белгия“ СА ще използва офис пространство, архиви и паркинги, намиращи се
на адрес: „Булевар дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия. В тази
връзка е представено копие на Допълнение № 4 към споразумение за отдаване под наем
от 14.12.2006 г. (Допълнение № 4), сключено на 29.06.2015 г. между AXA BELGIUM и
AG INSURANCE като наемодатели и ТРАНСКОР ОЙЛ СЪРВИСИЗ (с ново
наименование „АОТ Енерджи Белгия“ СА, променено с Решение по Протокол от
22.03.2017 г. на Общото събрание на дружеството) – наемател. Съгласно чл. Б.1. от
Допълнение № 4 страните се споразумяват за удължаване на договора за наем за
период от девет последователни години до 28.02.2025 г. В допълнение заявителят
посочва, че наетите помещения са изцяло оборудвани за ползването им за
административни нужди като офис и разполагат с необходимото обзавеждане и
оборудване, което да покрие нуждите на дружеството за осъществяване на
лицензионната дейност
„АОТ Енерджи Белгия“ СА посочва, че ще използва в офиса си стандартни
устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна машина, като за тази цел
дружеството разполага с: телефони – стационарни и мобилни; мултифункционално
устройство (скенер, принтер, копирни услуги и факс) – Xerox С8035V – 2броя;
мултифункционално устройство (скенер, принтер, копирни услуги) – Xerox
C400V_DNM – 2 броя; мултифункционално устройство (скенер, принтер, копирни
услуги) – Xerox B405V_DNM – 2 броя. В тази връзка заявителят е представил копие на
Договор за наем от 13.10.2017 г., сключен с Ксерокс Финансови Услуги Белукс относно
лизинг и доставка на офисно оборудване, принтери, факс, скенер и други, както и копие
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на Договор за поддръжка/обслужване от 13.10.2017 г., сключен с ЕВРОБУРОТИК С.А.
относно поддръжка на ксерокс, принтери и друго офис оборудване.
Заявителят декларира, че за осъществяване на дейността разполага с 26 броя
настолни компютъра (работни станции), със следните характеристики: HP EliteDesk
800, RAM 8GB, SSD 256 GB, Monitor x 2. Характеристики на информационната
система и софтуера на всяка една работна станция са следните: операционна система –
Windows 10; пакет за работа с офис документи – Microsoft Office Small Business;
софтуер за работа с PDF файлове – Adobe Acrobat DC; софтуер за работа с архивни
файлове: 7zip; Java Software; софтуер за антивирусна защита: Workstation Trend Micro.
В тази връзка „АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило копие на Договор за услуги от
19.07.2021 г., сключен между ArrowResources Group AG, част от която група е
заявителят, и NSI IT Software and Services S.A. за поддръжка на компютърно
оборудване. Договорът е сключен за период от 12 месеца (до 19.07.2022 г.), като може
да бъде удължен за допълнителен период от 12 месеца.
За осигуряване на комуникационната свързаност на устройствата дружеството
посочва, че е обособено сървърно помещение, осигуряващо централен сървър със
следните характеристики: виртуална машина VMWare Horizon; операционна система:
Windows Server; управление на потребителите и компютрите: Active directory;
централно съхранение на всички работни файлове от работните станции, върху
централния сървър; софтуер за антивирусна защита: Eset File Security for Windows
servers. Освен това заявителят декларира, че използва сървър за електронна поща със
следните характеристики: MS Exchange server 2016 on MS Server 2012/2016 R2; SMTP;
Cisco Ironport C170 система за и-мейл защита, DELL EMC Source one за архивиране,
като сигурността на комуникацията между клиентите и сървъра се защитава чрез
криптиране с GeoTrust certificates.
Относно мрежовата свързаност на използваните устройства „АОТ Енерджи
Белгия“ СА отбелязва, че всички работни станции, телефони и устройства са свързани
към централния сървър и сървъра за електронна поща чрез локална мрежа при
следните параметри: 100 Mbps LAN връзка, като от всяко работно място до защитната
стена на сървъра има изведен индивидуален комуникационен кабел за връзка до
индивидуално помещение с ограничен достъп.
Дружеството посочва, че за целите на архивиране на данни и информация ще
използва архивиращ софтуер Veeam с честота на архивиране – един път дневно; брой
на архивни копия – 1 копие и време на архив – 1 година.
Заявителят допълва, че всички работни станции имат достъп до интернет, като
интернет свързаността се осигурява посредством оптичен кабел Colt internet Line;
интернет рутер – Colt, инсталиран от доставчика на интернет услугите; защитна стена –
Trend Micro/Windows Firewall на всяка работна станция, като мястото на инсталация е
индивидуално помещение с ограничен достъп. Доставката на интернет и
телекомуникационни услуги се осъществява от COLT Technology Service NV, Белгия –
дружество, доставчик на интернет и мобилни услуги. В тази връзка „АОТ Енерджи
Белгия“ СА е представило Споразумение, сключено с COLT Technology Service NV за
удължаване срока на договор до 01.12.2022 г.
С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху
техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е
представил писмо с изх. № ГХБ 588 от 26.11.2021 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
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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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В
писмото се допълва, че в случай че „АОТ Енерджи Белгия“ СА желае да получи права
върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на
електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД следва да бъде регистриран член
на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД след успешно преминаване на процедура по членство,
съгласно приложимите правила за работа на организиран борсов пазар.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „АОТ Енерджи
Белгия“ СА 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“
„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило информация за управленската и
организационна структура на дружеството. Представени са препис на учредителен акт
на дружеството, автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и
сертификати, удостоверяващи опита и квалификацията на членовете на управителния
орган и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“.
Видно от представената информация, членът на Съвета на директорите, който е
зает с дейността „търговия с природен газ“, има дългогодишен професионален опит в
управлението и представителството на търговски дружества, като притежава познания
и опит в областта на търговията с електроенергия и природен газ на европейски и
световни пазари. Организационната структура на „АОТ Енерджи Белгия“ СА включва
отдел „Търговия и планиране“, който пряко отговаря за постигане на дългосрочните
цели на дружеството в областта на търговията с природен газ, като има следните
основни функции и отговорности: отговаря за ежедневните търговски дейности,
комуникира с контрагенти, проследява фактури и води преговори за сключване на
договори. В дейността на дружеството пряко ангажиран с търговията с природен газ в Р
България е един служител – специалист в отдел „Търговия и планиране“ на АОТ
Трейдинг АГ – дружество, което е част от ArrowResources Group AG, като според
вътрешните правила на групата служители на отделните дъщерни дружества извършват
действия/услуги за и от името на други дъщерни дружества от групата. АОТ Трейдинг
АГ декларира своята ангажираност да подсигури служители, които да предоставят
услуги за и от името на „АОТ Енерджи Белгия“ СА при осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“. От представените документи е видно, че служителят
притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“
и познава пазара на природен газ.
„АОТ Енерджи Белгия“ СА посочва, че едноличния собственик на капитала на
заявителя „Транскор Интернешънъл“ СА, което от своя страна е дъщерно дружество на
„AOT HOLDING“ AG, регистрирано съгласно законите на конфедерация Швейцария и
имащо дъщерни дружества и клонове в различни европейски страни, е с дългогодишен
опит в областта на търговията с електроенергия и природен газ. В допълнение „АОТ
Енерджи Белгия“ СА посочва, че „AOT HOLDING“ AG е част от
AGARROWRESOURCES GROUP, Швейцария, която купува и продава широка гама от
черни и цветни неблагородни метали, феросплави и петролни продукти, като има силно
присъствие на европейските, северноамериканските, латиноамериканските и азиатските
пазари. Заявителят отбелязва, че „AOT HOLDING“ AG търгува с ключови енергийни
стоки по целия свят, като природен газ, суров нефт и нефтопродукти, запаси от суров
нефт, възобновяеми горива, нефтохимикали, втечнен природен газ и въглища. „AOT
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HOLDING“ AG осъществява своята дейност от различни офиси, разположени в Азия,
Европа и Северна Америка, разполагайки със специализиран персонал във всеки бизнес
аспект. „АОТ Енерджи Белгия“ СА подчертава, че „AOT HOLDING“ AG е изградило
множество дългогодишни взаимоотношения с различни участници в енергийната
индустрия и е доверен партньор на големи рафинерии, търговци на дребно,
производители на нефтохимични продукти и правителствени организации. „АОТ
Енерджи Белгия“ СА посочва, че „AOT HOLDING“ AG е създало инфраструктура за
съхранение, доставка и логистика, която позволява на групата да поддържа пазарен дял
в стратегически търговски центрове в световен мащаб.
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „АОТ Енерджи
Белгия“ СА 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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА е
видно, че дружеството отчита печалба от 4 576 615 евро за 2018 г., печалба от от 4 435
612 евро за 2019 г. и печалба в размер на 4 519 161 евро за 2020 г. Общите приходи на
дружеството намаляват от 546 257 763 евро през 2018 г. на 187 775 073 евро за 2020 г.
Общите разходи на дружеството намаляват от 540 179 903 евро за 2018 г. на 181 657
685 евро за 2020 г.
Общата сума на активите на дружеството намаляват от 88 479 011 евро за 2018 г.
на 86 821 792 евро за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 305 922 евро за 2018 г. на
3 618 869 евро за 2020 г. Текущите активи намаляват от 88 173 089 евро за 2018 г. на 83
202 923 евро за 2020 г.
Собственият капитал намалява от 1 945 201 евро за 2018 г. на 1 899 974 евро за
2020 г. Текущите пасиви намаляват от 85 702 868 евро за 2018 г. на 82 200 256 евро за
2020 г. За разглеждания период, дружеството не е отчело нетекущи пасиви.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АОТ
Енерджи Белгия“ СА за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода намалява от 6,36 за 2018 г. на 0,53 за 2020 г., което означава, че за първата
година от периода дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за
инвестиране в нови дълготрайни активи, докато през следващите години може да е
имало затруднения при закупуване на дълготрайни активи със собствени средства.
Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,03 за 2018 г., на 1,01 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 0,02
за 2018 г., покачва се на 0,03 за 2019 г. и за 2020 г., стойността му отново е 0,02 и
означава, че дружеството е имало затруднения при покриване на дългосрочните и
краткосрочните си задължения със собствени средства.
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за
наличието на тези източници:
Според заявителя към настоящия момент капиталът на дружеството е в размер
на 1 489 317,63 евро (един милион четиристотин осемдесет и девет хиляди триста и
седемнадесет евро и 0,63 евроцента), изцяло притежавани от едноличния собственик на
капитала „Транскор Интернешънъл“ СА, Белгия. От своя страна дружеството
„Транскор Интернешънъл“ СА е част от холдинговата структура на „AOT HOLDING“
AG, Швейцария, което разполага с филиали и клонове в различни европейски страни, с
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дългогодишен опит в областта на продажбата на електроенергия и природен газ в
Европа.
„АОТ Енерджи Белгия“ СА посочва, че разполага със собствени средства (от
осъществявана търговска дейност), за да обслужва текущите си задължения и да
осъществява планираната дейност на територията на страната, и няма да ползва
привлечени средства. При необходимост, дружеството ще ползва финансовата
подкрепа на дружеството-майка, както и на групата AOT ENERGY.
II. Бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 – 2026 г.
„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.
За периода на бизнес плана дружеството планира да продаде на европейския, в т.
ч. и на българския пазар, 4 800 000 МW природен газ, като реализира приходи на
стойност 225 008 хил. лв. Стратегията на заявителя е чрез резервиране на капацитет на
интерконектор през Р България да търгува с Гърция, Италия, Турция, Сърбия, Северна
Македония, Румъния. Дружеството фокусира дейността си върху внос/износ на
природен газ, търговия на едро главно във виртуална търговска точка и дейности по
съхранение. Дружеството не възнамерява да сключва сделки за доставка на природен
газ до крайни потребители, нито да сключва сделки на дребно в България.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за
периода 2022 – 2026 г.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на
природния газ са представени в таблица № 1:
Параметри
Общо покупки/продажби на природен газ,
MW
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh

2022 г.

2023г.

2024 г.

Таблица № 1
2025 г.
2026 г.

740 000 960 000 1 000 000 1 050 000
62,98
64,39

47,30
48,71

43,38
44,79

39,46
40,87

1 050 000
39,46
40,87

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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: 795 хил. лв. за 2022 г.; 1062 хил. лв. за 2023 г.; 1111 хил. лв. за 2024 г.; 1172
хил. лв. за 2025 г. и 1172 хил. лв. за 2026 г.
Общите приходи намаляват от 47 646 хил. лв. за 2022 г. на 42 909 хил. лв. през
2026 г. Общите разходи се предвижда да намалеят от 46 763 хил. лв. за 2022 г. на 41 607
хил. лв. за 2026 г.
Дружеството не прогнозира нетекущи активи, а текущите активи се увеличат от
6172 хил. лв. за 2022 г. на 9043 хил. лв. за 2026 г.
Собственият капитал нараства от 1419 хил. лв. за 2022 г. на 4764 хил. лв. за 2026
г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Дружеството не прогнозира
нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 4753 хил. лв. за 2022 г. на
4279 хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 –
2026 г. е видно, че прогнозираните парични средства и парични еквиваленти в края на
периода за всяка една година от бизнес плана са с положителни стойности.
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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.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

Таблица № 2
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
47 647 46 758 44 786 42 909 42 909
46 763 45 577 43 552 41 607 41 607
883
1 180
1 234
1 302
1 302
795
1 062
1 111
1 172
1 172
1,30
1,53
1,80
2,11
2,11
0,30
0,53
0,80
1,11
1,11

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АОТ
Енерджи Белгия“ СА 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 се увеличава от 1,30 през 2022 г. на 2,11 през 2026
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 0,30 за
2022 г. и се увеличава до 1,11 през 2026 г. което означава, че дружеството може да има
затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си в началото на
периода. След 2024 г. тези затруднения ще бъдат преодолени и дружеството ще може
да обслужва задълженията си със собствени средства.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „АОТ
Енерджи Белгия“ СА ще бъде добро за целия период на бизнес плана.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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, доставчиците и потребителите на
енергийни услуги получават достъп до тях. Съгласно легалната дефиниция в ЗЕ
потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за
собствено ползване (краен клиент). 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, както и за яснота на разпоредбите, в
предложения от заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения,
както следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „АОТ Енерджи
Белгия“ СА
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Раздел I „Общи положения“
Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги
(Правилата) уреждат отношенията между „АОТ Енерджи Белгия“ СА и клиентите на
Дружеството, процедурите за работа с клиенти, сроковете за получаването,
разглеждането и отговора на подадени заявки, жалби, сигнали и предложения от
клиентите на енергийни услуги, както и информация, която се предоставя на клиентите
на Дружеството преди сключването на договора.
(2) Дружеството е „АОТ Енерджи Белгия“ СА, вписано в Регистъра на
дружествата на Кралство Белгия, с номер 0478.751.022, със седалище и адрес на
управление: „Булевар дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия,
притежаващо лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. за дейността „търговия с природен
газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на територията
на Република България за срок от 10 (десет) години.
(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за
енергетиката, който е сключил договор за покупка на природен газ с „АОТ Енерджи
Белгия“ СА.
(4) Дружеството, в качеството му на търговец на природен газ, сключва сделки
по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на
писмени договори 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 Правилата
за търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.).
(5) Отношенията между Дружеството и клиентите се основават на принципите
на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при предоставянето на услугите.
(6) Дружеството спазва изискванията за конфиденциалност и предпазване на
информацията на клиента, както от други клиенти, така и от трети страни.
Раздел II „Търговия с природен газ и договори за продажба на природен
газ“
Чл. 2. (1) Дружеството, в качеството му на търговец на природен газ, сключва
сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз
основа на писмени договори.
(2) Преди подписването на договор всеки клиент 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. Дружеството предоставя
приложимите нормативни актове, регламентиращи сключваните от него сделки на
всеки, който поиска това.
(4) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори могат
да се правят само при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и Клиента.
Чл. 3. (1) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен
газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на приложимото
законодателство.
(2) Дружеството гарантира за качеството на доставения природен газ.
Дружеството доказва показателите и качеството на природния газ с удостоверение,
издавано от обществения доставчик и/или компаниите, доставящи природен газ до
българската граница.
Раздел III „Взаимоотношения с Клиенти. Център за работа с клиенти.“
Чл. 4. Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с
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„АОТ Енерджи Белгия“ СА е достъпна и се поддържа на интернет страницата на
дружеството, включително адрес, телефон, факс и електронен адрес.
Чл. 5. (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, където те могат да
подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя
информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по
тях, за подаване на жалби и запитвания. Дружеството не е задължено за отговаря на
запитвания за оферти.
(2) Центърът за работа с клиенти е:…………., с работно време: ………..,
електронен адрес:…………….., тел.:………………..
(3) Дружеството обменя информация в писмен вид с Клиентите във връзка със
сключването/прекратяването на договори.
Раздел IV „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадените жалби, молби, сигнали и предложения.“
Чл. 6. (1) Клиентите имат право да подават жалби, молби, сигнали и
предложения.
(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от Клиентите в
писмен вид и се завеждат в регистър, поддържан от дружеството, с входящ номер и
дата.
(3) Клиентите имат право да подават сигнали, свързани с безопасността на
доставката на природен газ, по телефон или на електронния адрес на Дружеството.
Дружеството е длъжно да регистрира подадените сигнали в регистъра.
(4) Дружеството има право да остави без движение жалби, молби, сигнали и
предложения, ако са подадени анонимно. Ако те са подадени от различно от
представляващото лице съгласно сключения индивидуален договор или упълномощен
негов представител. Дружеството писмено указва това на подателя.
Чл. 7. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалбите
на клиентите, подадени до него и/или чрез него до КЕВР.
(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:
1. жалбите, молбите, сигналите и предложенията на потребителите;
2. отговорите на подадените жалби, молби, сигнали и предложения.
Чл. 8. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на подателя (за юридически лица – ЕИК или
БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт
във връзка с конкретния случай, визиран в жалбата, молбата, сигнала или
предложението;
3. да е посочено в какво се състои искането или предложението;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства,
ако подателят разполага с такива;
5. жалбата, молбата, сигнала или предложението да са подписани от подателя
или негов упълномощен представител.
(2) Дружеството има право да изисква от клиента допълнителна информация
относно отделните случаи, да поиска становище от трети лица – специалисти в
съответната област, както и да извършва проверки на място. За направените проверки
се съставя констативен протокол, подписан от представител на Дружеството и клиента,
а в случай на отказ на клиента или негово отсъствие – от двама независими свидетели.
Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за
Дружеството и клиента. Дружеството е длъжно да предостави единия екземпляр на
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Клиента, а в случай че той е съставен в негово отсъствие - да го изпрати по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка.
(3) В случай че част от информацията, представена от клиента в жалбата,
сигнала или предложението е с поверителен характер, подателят следва изрично да
посочи това обстоятелство. Дружеството е длъжно да запази конфиденциалността на
тази информация, освен ако държавен орган не я поиска във връзка с дейността си.
Чл. 9. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата
от значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, молбите, сигналите и
предложенията на клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
или по електронен път.
(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в
регистъра, воден от Дружеството.
(3) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим подълъг срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 (десет) дни, за
което Дружеството уведомява писмено Клиента в срока по ал. 2.
Чл. 10. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за
отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по
чл. 9, ал. 2.
(2) В случай че жалбата не бъде уважена, Дружеството посочва мотиви за това в
писмения отговор до подателя.
(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги
уведомява писмено за това.
Чл. 11. (1) Дружеството изпраща отговор до клиента на посочения от него
адрес/седалище или електронен адрес за кореспонденция.
(2) В случай че клиентът не е посочил адрес за кореспонденция или същият е
невалиден, отговорът на Дружеството се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до
адреса/седалището или електронния адрес за кореспонденция на клиента, посочени в
договора с Дружеството.
(3) Жалби, подадени по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен
ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и
обстоятелства. Жалби, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като писмено му
се съобщават основанията за това.
Чл. 12. В случай че клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба,
той има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез
дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени
доказателства в 7 (седем) дневен срок.
Чл. 13. Дружеството съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и
предложения в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да
предоставя информация за етапа на разглеждане на жалба, при поискване от клиента.
Раздел V „Заключителни разпоредби“
§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение №Л-601 от 24.03.2022 г. и
са приложение и неразделна част от лицензия № Л-601-15 от 24.03.2022 г. 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.
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§ 3. В случай на несъответствие между българския и английския текст на
Правилата, прилагат се Правилата на български език.
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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА, вписано в Регистъра на
дружествата на Кралство Белгия с номер 0478.751.022, лицензия № Л-601-15 от
24.03.2022 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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ЮЛИЯН МИТЕВ
(съгласно заповед №221/17.03.2022 г.)

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82
www.dker.bg, dker@dker.bg

стр. 13 от 13

