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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП - 66 

от 24.11.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

  на закрито заседание, проведено на 24.11.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

Дк-2098 от 17.11.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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-1176 от 23.09.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката Комисията приема за установено следното: 

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г. В тази връзка дружеството е 

подало и заявление с вх. № Е-12-00-1410 от 20.09.2022 г. за одобряване на бизнес план. 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа 

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.  

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е търговец, регистриран по законодателството на 

Република 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. Видно от представеното 

удостоверение за актуално състояние на дружеството от Национална служба „Търговски 

регистър“ към Министерството на правосъдието на Румъния, с номер 673708 от 21.07.2022 

г., „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. e дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно 

законите на Република Румъния, вписано в Търговския регистър с пореден номер на 

вписване J40/4132/2021 от 08.03.2021 г.; единен европейски идентификационен код (EUID): 

ROONRC.J.40/4132/2021; единен идентификационен код: 43869253, със седалище и адрес на 

управление: гр. Букурещ, сектор 1, Шосе Букурещ-Плоещ № 19-21, Сграда Бизнес Център 

Баняса, офис 8.1, етаж 8. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е с предмет на дейност „търговия с газообразни 

горива посредством тръбопроводи; производство на други неорганични химични продукти, 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 

стр. 2 от 4 

некласифицирани другаде; производство на азотни съединения и торове; производство на 

електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; дистрибуция на електрическа 

енергия; търговия с електрическа енергия; производство на газообразни горива; дистрибуция 

на газообразни горива посредством тръбопроводи; доставка на пара и климатизиран въздух; 

посредничество при търговия с горива, минерали, метали и химически продукти за 

индустрията; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и техни производни; 

търговия на едро с химични продукти; търговия на дребно извън магазини, щандове, 

павилиони и пазари; складиране; консултантска дейност по информационни технологии; 

управление и обслужване на компютърни средства и системи; консултантска дейност в 

областта на бизнеса и мениджмънта. 

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен в 20 (двадесет) 

броя дружествени дялове, всеки на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е изцяло внесен. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по 

ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 673708 от 

21.07.2022 г., от Национална служба „Търговски регистър“ към Министерството на 

правосъдието на Румъния, едноличен собственик на капитала на „Роменерджи Трейдинг“ 

С.Р.Л. е „Синерджи Холдинг“ ЛТД, дружество, учредено съгласно законите на Обединено 

Кралство Великобритания и Северна Ирландия. 

Видно от представените обяснителна записка от управителя на дружеството и 

нотариално заверена декларация от крайния действителен собственик на „Синерджи 

Холдинг“ ЛТД, краен действителен собственик на „Синерджи Холдинг“ ЛТД (собственик на 

75+%) е Джон Лесли Къзинс, гражданин на Великобритания. 

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Леонард Неделеску – 

управител, гражданин на Република Румъния. 

 

Бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г. 

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

2022 – 2026 г. 

Заявителят планира да осъществява трансгранична търговия с природен газ и 

виртуална търговия на газовите платформи. Има за цел да сключва договори за доставка на 

природен газ с лицензирани търговци и търговци на едро. Предвижда да доставя природен 

газ на средни и големи доставчици на природен газ на българския пазар, като не планира 

сключване на договори за доставка на природен газ с крайни снабдители. 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат за периода от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средните прогнозни цени на природния 

газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

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

Прогнозни количества покупко-продажби на природен 

газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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: (…) лв. 

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

Общите приходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. през 2026 г. Общите 

разходи се увеличават от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.  

Нетекущи активи не са планирани за периода, а текущите активи се предвижда да се 

увеличат от (…) лв. за 2022 г. до (…) лв. за 2026 г.  

Собственият капитал нараства от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г., вследствие на 

увеличение на текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. 

Текущите пасиви нарастват от (…) лв. за 2022 г. на (…) лв. за 2026 г. От представените 

прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година 

от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, тъй като дружеството не планира дълготрайни активи за периода. 

Коефициентът на обща ликвидност е (…) през 2022 г. и запазва стойността си през целия 

период, което 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 увеличава от (…) за 2022 г. 

на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения да покрива 

със собствени средства задълженията си. 

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

„Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 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“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-12-00-1410 от 12.10.2022 г. „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. е 

посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на 

лицензия, които счита, че съдържат търговска тайна, както и мотивите за това. Според 

заявителя търговска тайна е информацията за прогнозни обеми търгуван природен газ и 

средни прогнозни цени на природния газ, както и информацията за прогнозни годишни 

финансови отчети. Дружеството посочва, че разкриването на посочената информация и 

документи би могло да навреди сериозно на дружеството и неговите бизнес цели, 
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предоставяйки конкурентно предимство (чрез разкриване на вътрешна информация) пред 

останалите участници на пазара. 

Посочените от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят 

на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не 

разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако 

нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до 

застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред 

Административен съд – София град. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИЯН МИТЕВ 
(съгласно Заповед № 1231 от 21.11.2022 г.)  

 


