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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-608 

От 08.06.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.06.2022 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-248 от 23.03.2022 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 

02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, както и събраните данни и 

доказателства при проведеното на 06.04.2022 г. открито заседание, установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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-316 от 06.12.2021 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-158 от 

08.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: бизнес план за периода 2022 – 2026 г., изготвен съгласно чл. 13, ал. 

4 от НЛДЕ, който съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите 

и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, прогнозни цени и 

количества за покупка и продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години; 

данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране, 

съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, в т.ч. дипломи за завършено образование и 

квалификация; адрес на център за предоставяне на информация на потребителите на 

енергийни услуги, както и за работа с тях, съгласно чл. 38г от ЗЕ. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-

158 от 17.12.2021 г., от 22.12.2021 г. и от 10.02.2022 г. заявителят е представил изисканите 

данни и документи.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-158 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е направило с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 

17.03.2022 г. 

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

№ E-Дк-248 от 23.03.2022 г., приет с решение по Протокол № 77 от 28.03.2022 г., т. 2. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.04.2022 г. е проведено открито 

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

който е изразил съгласие с изготвения доклад, като единствено по отношение на 

предложението лицензията да бъде издадена за десетгодишен срок е отправил искане да бъде 

взето предвид предложението в заявлението за по-дълъг срок на лицензията. Комисията 

счита, че е обосновано лицензията да бъде издадена за срок от десет години, предвид  

динамичното развитие на пазара на природен газ както в България, така и в региона и 
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невъзможността да бъде направена реалистична прогноза за дейността на дружеството за по-

дълъг срок. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 28.04.2022 г. от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е 

изискано предоставяне на допълнителна информация с оглед изискването на чл. 3, т. 14 от 

Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, която заявителят е представил с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-158 от 

10.05.2022 г. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 
I. „Витол Газ енд Пауър“ Б.В е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-158 от 02.12.2021 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 съответният срок, в който не може 

да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ. 

1. Видно от представения документ за актуално състояние – извлечение от Търговския 

регистър към Търговската камара на Нидерландия, издаден на 16.08.2021 г., заявителят е 

търговско дружество, сравнимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно 

законите на Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 55951716, със седалище 

и адрес на управление: гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 130, 3062 МВ, ПК 1546. 

Основната дейност на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е търговия с електричество и газ по 

тръби. Съгласно представения дружествен договор заявителят има следния предмет на 

дейност: търговия и логистика на природен газ и електричество, търговия с права върху 

въглеродни емисии, както и търговия с деривати и търговия на виртуални пазари, както и 

всичко, което е във връзка с предходното или би го подпомогнало; участие, извършване на 

управление, финансиране, ръководене, консултиране и предоставяне на услуги на други 

дружества и компании както в Нидерландия, така и извън нея; даване на заем и вземана на 

заем на парични средства, издаване на облигации, дългови удостоверения и други ценни 

книжа, както и сключване на споразумения, свързани с тях; даване на гаранция за дългове и 

други обвързвания на дружеството или на трети лица; придобиване, управляване, 

експлоатация, ипотекиране и отчуждаване на имущества, подлежащи на вписване в 

регистри; експлоатиране и търгуване с авторски права, патенти, мостри, тайни процедури, 

търговски марки и други търговски права на интелектуална и индустриална собственост; 

търгуване с валута, ценни книжа и имуществени активи в общия смисъл; извършване на 

всички видове промишлени, финансови и търговски дейности, и всичко останало, което е във 

връзка с изброеното по-горе или което би го подпомагало, всичко в най-широкия смисъл на 

понятието. 

Капиталът на дружеството е в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) евро и 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 
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ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с 

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

Едноличен собственик на капитала на заявителя – „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., е 

„Витол“ Б.В., учредено съгласно законите на Нидерландия. Едноличен собственик на 

капитала на „Витол“ Б.В. е „Витол Холдинг“ Б.В. – дружество, вписано в Търговския 

регистър на Нидерландия. Едноличен собственик на капитала на „Витол Холдинг“ Б.В. е 

„Витол Недерландс Кооператиф“ У.А., Нидерландия. Собственици на капитала на „Витол 

Недерландс Кооператиф“ У.А. са „Витол Партисипасион“ С.а.р.л и „Витол Холдинг II“ C.A. 

– дружества, учредени съгласно законодателството на Люксембург. Едноличен собственик 

на капитала на „Витол Партисипасион“ С.а.р.л. е „Витол Холдинг II“ С.А., Люксембург. По 

отношение на „Витол Холдинг II“ С.А., заявителят е посочил, че никой индивидуален 

акционер на дружеството не притежава повече от 5% от неговия капитал. В тази връзка, по 

смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон контрол е налице, когато 

едно физическо или юридическо лице (контролиращ) отговаря алтернативно на някое от 

следните изисквания: притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на 

друго юридическо лице; има право да определя повече от половината от членовете на 

управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер 

или съдружник в това юридическо лице; има право да упражнява решаващо влияние върху 

друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия 

дружествен договор/устав; е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата 

на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от 

половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. В допълнение, 

съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

контрол е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено 

притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице 

или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на 

дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. се управлява и представлява от Управителен съвет (УС), в 

състав: Андриес Пиетер Еелтинк – Председател (еднолично упълномощен), Валънтайн 

Джъстин Дъглас – Директор (еднолично упълномощен), Моника Ирене Постхумус – 

Директор (еднолично упълномощена). Дружеството се представлява от всеки един от 

членовете на УС поотделно. 

Видно от горното, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. e търговец, регистриран по 

законодателството на Нидерландия, 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 УС на дружеството 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. Представени са 

декларации, 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. 

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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 35 години, който срок е обоснован със следните аргументи: 
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Дружеството счита, че търговията с природен газ ще се развие органично през 

следващите десетилетия. Поради текущата волатилност на европейските пазари като цяло, 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. към момента не е в състояние да изготви надеждни прогнози, но 

очаква търговските му дейности да представляват интерес за потенциални контрагенти и по 

този начин да развива дейността си на територията на Република България. Дружеството 

сочи, че е участник на българския пазар на природен газ от 2016 г., поради което вече има 

изградена мрежа от контрагенти в България, с които има подписани договори за снабдяване с 

газ. 

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително 

динамично, както в Р България, така и в региона, не може да бъде направена реалистична 

прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-

дълъг от десет години. 

С оглед на посоченото срокът, за който да бъде издадена исканата лицензия, следва да 

e 10 (десет) години. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и 

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. ще осъществява търговия с природен газ от централния 

си офис, находящ се в гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 130, 3062 МВ, ПК 1546. В 

писмо от 18.11.2021 г. „Витол“ С.А. и „Витол“ Б.В. посочват, че като част от групата 

„Витол“ са сключили договори за софтуер и информационно-технологични услуги в полза 

на групата „Витол“. Двете дружества потвърждават също и, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., 

дъщерно дружество на „Витол“ Б.В., има право да използва оборудването за извършване на 

дейността търговия с природен газ. В писмо от същата дата „Витол“ С.А. и „Витол“ Б.В. 

посочват, че са сключили договори за информационно-технологична мрежа в полза на 

групата „Витол“. В писмото с потвърждава също, че заявителят има право да използва 

информационно-технологична мрежа, т.ч. достъп до интернет, електронна поща и сървъри 

(облачно пространство), друга телекомуникационна инфраструктура и/или сървъри, за 

извършване на дейността търговия с природен газ. в допълнение е представен договор № 

8375646 от 06.04.2021 г. между Витол Инк. и Майкрософт за корпоративно лицензиране. 

Офисът, от който „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. ще осъществява търговия с природен 

газ, се състои от 15 работни места, всяко от които е оборудвано с компютър, два монитора 

LCD, телефон Авая/Cloud9. Всеки служител разполага със служебен мобилен телефон 

IPhone. Компютрите са предимно HP EliteDEesk 800 G3 Inteli7-6700 CPU @ 3.40GHz, 16GB 

RAM, 300 GB SSD, с инсталирани Windows 10(v.20H2) и Office Prof.2019; Microsoft Active 

директория с виртуален домейн контрол на HP сървъри Proliant DL360G9 и клъстър ESXi 6.7 

напълно и едновременно възпроизведени във вторичен център за данни, Поддържа се обмяна 

на файлове, сървър принтиране и DNS. Използваният софтуер от дружеството е следния: 

Microsoft Office 2019; Trayport Joule, RDBMS VISTA (вътрешен софтуер); PowerTrak; 

антивирусна защита  Windows defender за седмичен и инцидентен скан, Crowdstrike за всеки 

скан при достъп; сървър за електронна поща – операционна система Windows 2016 г. 

Exchange server 2016 г. 

Заявителят посочва, че голяма част от системите са конфигурирани на принципа на 

висока степен на достъпност, като в случай на аварийно прекъсване се включва система за 

аварийно възстановяване на цялата система и всички операции Vmware ESX на Netapp Filers 

са дублирани между офиса и центъра за данни на всеки час. Мрежовите връзки (интернет 

връзки) са напълно дублирани, а потребителите имат достъп от домовете си (Citrix). 

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

техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил 

mailto:CPU@3.40GHz
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писмо с изх. № ГХБ 493 от 16.08.2021 г. на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че 

средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и 

хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport Joule, в т.ч. по отношение 

на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В 

писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят 

на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по 

отношение на обмен на данни между „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. 

В писмото се допълва, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. има права върху техническата 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД и считано от м. май 2020 г. има успешен достъп до системата за борсова 

търговия и реализирани сделки на нея. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. посочва, че е изпълнило изискванията на оператора на 

газопреносната мрежа за информационно и комуникационно осигуряване и е получило 

достъп до платформата за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази 

връзка е представена кореспонденция между заявителя и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо с 

изх. № БТГ-24-00-2012(1) от 18.08.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД посочва, че на основание 

сключени валидни договори, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е получило достъп до 

информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки и коригиращи заявки; 

подава информация необходима за разпределението на количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22, 

ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; достъп до услуги, свързани с 

виртуална търговска точка; получава данни за закупен капацитет; оперативни данни за 

преминали количества; информация за разпределение на количества на пунктове за 

предаване/приемане; информация за балансовия статус; месечни отчети за представени 

услуги.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 

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“ 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представило: данни за управленската и организационна 

структура; учредителен акт на дружеството, както и документи, удостоверяващи трудово-

правната обвързаност на лицата от персонала с „Витол“ С.А. В тази връзка са представени  

Извлечение от Търговския регистър към Търговската камара на Нидерландия, 

удостоверяващо директорската длъжност на Андриес Еелтник, Моника Постхумус и 

Валънтайн Дъглас, както и два броя сертификати за трудови правоотношения на „Витол“ 

С.А. със служители, извършващи дейността „търговия с природен газ“. 

Дружеството посочва, че като дъщерно дружество, собственост на дружествената 

група „Витол“, разполага с човешки ресурси на групата за успешно осъществяване на 

търговия с природен газ в Р България. Представени са автобиографии и копия на дипломи за 

завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на двама от членовете на 

Управителния съвет, както и декларация от името на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. относно 

това, че третият член на Управителния съвет Валънтайн Дъглас отговаря на изискванията на 

чл. 11, ал. 7, т. 3 от НЛДЕ. В декларацията е посочено, че същият притежава изискуемите 

квалификация, опит и познания за пазара на природен газ, тъй като е част от екипа на 

„Витол“, а дружеството търгува с природен газ на множество европейски пазари. 

Видно от представената информация, членовете на Управителния съвет имат 

дългогодишен професионален опит в областта на търговията с природен газ. В дейността на 

дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България са двама 

служители, съгласно сключени с тях трудови договори. От представените документи е 

видно, че персоналът притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия 

с природен газ“ и познава пазара на природен газ.  

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е учредено през 2012 г., с оглед извършване на търговия с 
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електроенергия и природен газ в Източна и Югоизточна Европа. Дружеството има лиценз за 

търговия с природен газ в Румъния, Унгария, Словакия, Хърватия, Полша, Чехия, Гърция и 

Нидерландия. Активно е при извършване на търговия с природен газ в различни европейски 

държави, в които не се изисква лиценз по националното законодателство. Има и издадена 

лицензия за търговия с електроенергия от КЕВР за територията на Р България. „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. е активно на българския пазар на природен газ от 2016 г. Възнамерява да 

закупува и продава природен газ на пазара на едро в Р България чрез извънборсови сделки, 

краткосрочни и дългосрочни, както и да извършва транзакции на „Газов ХъБ Балкан“ ЕАД. 

Групата „Витол“, от която е част „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., има изградена мрежа от 

контрагенти, с които има подписани договори за снабдяване с природен газ. До м. октомври 

2021 г. дружеството е сключило многобройни сделки за покупка и продажба на газ на 

българския пазар. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 

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“ 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е част от групата „Витол“, чието крайно холдингово 

дружество е Витол Холдинг II С.А. 

От годишните финансови отчети на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е видно, че 

дружеството отчита печалби за периода 2018 – 2020 г., както следва: 51 хил. евро за 2018 г., 

50 хил. евро за 2019 г. и 231 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват 

от 234 585 хил. евро през 2018 г. на 106 785 хил. евро за 2020 г. Общите разходи на 

дружеството намаляват от 234 526 хил. евро за 2018 г. на 106 546 хил. евро за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 29 586 хил. евро за 2018 г. 

на 63 533 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи не се променят за периода и са в размер на  

2138 хил. евро. Текущите активи се увеличават от 27 448 хил. евро за 2018 г. на 61 395 хил. 

евро за 2020 г. 

Внесеният дялов капитал е в размер на 18 хил. евро и не се променя през годините от 

периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 64 хил. евро за 2018 г. на 2705 

хил. евро за 2020 г. Дружеството не отчита нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се 

увеличават от 29 522 хил. евро за 2018 г. на 60 828 хил. евро за 2020 г. 

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните наличности в 

края на всяка година от периода са с положителни стойности. Отчетите за паричните потоци 

са включени в годишните отчети на Витол Холдинг II С.А. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. за периода 2018 – 2020 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се изменя от 0,03 за 2018 г. на 1,16 за 2019 г. и 1,27 за 2020 г., което означава, че 

дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 0,93 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 се изменя от 0,002 

за 2018 г., 0,10 за 2019 г. на 0,04 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството е имало 

затруднения при покриване на задълженията си със собствени средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. заявява, че предвижда да осъществява лицензионната 

дейност „търговия с природен газ“ със собствени средства, като използва средства от 

акумулираната нетна печалба, от търговски вземания и пари в брой/наличности по банкови 

сметки, от капиталови резерви и от сключени заедно с останалите дружества от групата на 

Витол кредитни линии с различни банкови институции. Заявителят е представил писмо от 
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06.09.2021 г. от Джей Пи Морган Банк Люксембург С.А., клон Амстердам относно наличие 

на сметка на дружеството в банката. Представена е и декларация от 10.09.2021 г. от 

изпълнителния директор на „Витол“ С.А., в която декларира готовност при необходимост 

„Витол“ С.А. да подпомага финансово дейността на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. като 

търговец на природен газ на територията на Р България. 

Заявителят е представил копия на сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и писмо с 

изх. № БТГ 24-00-2012 (1) от 18.08.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД в потвърждение за 

сключени към 16.08.2021 г. валидни договори за достъп и пренос по газопреносните мрежи 

за покупка и продажба на природен газ за балансиране и за ползване на Виртуална търговска 

точка, въз основа на които има достъп до информационна система CDP. 

В потвърждение на задължението за поддържане на обезпечения по договорите са 

предоставени писма от 16.08.2021 г. от (…) за предоставени обезпечения, валидни до 

28.11.2022 г. – по договор за достъп и пренос на природен газ (…) хил. лв. и по договор за 

покупка и продажба на природен газ за балансиране (…) хил. лв. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че Витол Газ енд Пауър Б.В. 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2022 – 2026 г. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. планира следните дейности в България: двустранна 

търговия на едро и чрез „Газов хъб Балкан“ в дългосрочен и краткосрочен план; 

трансгранична търговия; резервиране на преносен капацитет; дългосрочни и краткосрочни 

сделки; съхранение на природен газ и участие в търгове за съхранение. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния 

газ, с включени цени за достъп и пренос, 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. 

Общо покупко/продажби на природен газ, МWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, евро/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажби на природен газ 

на клиенти, евро/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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, както следва: (…) хил. евро за 

2022 г.; (…) хил. евро за 2023 г.; (…) хил. евро за 2024 г.; 740 хил. евро за 2025 г. и (…) хил. 

евро за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро за 

2026 г.  

Общо активите намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. до (…) хил. евро за 2026 г. 

Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите 

активи на дружеството намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро за 2026 г. 

Основният капитал за 2022 г. е (…) хил. евро и остава с непроменена стойност за периода. 

Собственият капитал нараства от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не предвижда 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) 

хил. евро за 2026 г. 
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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 положителна 

стойност. 

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. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Счетоводна печалба (хил. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. 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 до (…) през 2026 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2022 г. и се 

увеличава до (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си през периода. Заложените в бизнес 

плана параметри, биха осигурили 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представило проект на 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед гарантиране на 

защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя 

проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва:  

 

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Витол Газ енд 

Пауър“ Б.В. 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

Чл. 1. (1) С настоящите Правила за работа с потребители на енергийни услуги се 

урежда начинът за работа с потребителите в процеса на търговия с природен газ с „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. (Дружеството), вписано в Търговската камара в гр. Ротердам, Нидерландия 

под № 55951716, със седалище и адрес на управление К.П. ван дер Манделелан 130, 3062 МБ 

гр. Ротердам, Нидерландия, което извършва дейността си съгласно Лицензия за търговия с 

природен газ № .........................../...............г., издадена от Kомисията за енергийно и водно 

регулиране („КЕВР”) за срок от ………. години. 

(2) Тези Правила за работа с потребителите уреждат отношенията между „Витол Газ 

енд Пауър“ Б.В. и КЛИЕНТИТЕ, свързани с продажбата на природен газ по свободно 

договорени цени, като определят: 

1. Реда и условията за сключване, промяна и прекратяване на договорите за продажба 

на природен газ, както и минималното съдържание на договорите; 



[TLP-AMBER] 

Ниво 2 
 

стр. 9 от 13 

2. Реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, молби, сигнали и предложения; 

3. Информация, която се предоставя на КЛИЕНТИТЕ преди сключването на договора, 

включително предлаганите услуги, цена на природния газ, начини и срокове на плащане. 

4. Формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на 

енергийни услуги получават достъп до тях.  

Чл. 2. КЛИЕНТ е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за 

енергетиката, сключил договор за покупка на природен газ с Дружеството. 

Чл. 3. Дружеството извършва дейността си в интерес на отделните КЛИЕНТИ и в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

Чл. 4. (1) Дружеството, в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки 

по свободно договорени цени за продажба на природен газ на КЛИЕНТИ въз основа на 

писмени договори при спазване на разпоредбите на българското законодателство, 

включително, но не само, Закона за енергетиката, ЗЕ, (обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.); Правилата 

за търговия с природен газ, (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.) и Правилата за предоставяне на 

достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията 

за съхранение на природен газ, (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.). 

(2) При обслужването на КЛИЕНТИ, Дружеството спазва следните принципи: 

1. Равен достъп до предоставяните услуги; 

2. Честна и открита комуникация; 

3. Уважение на желанията на КЛИЕНТА; 

4. Информираност на КЛИЕНТА; 

5. Стандартизиране на процесите с цел осигуряване на постоянно високо качество на 

обслужването и висока потребителска удовлетвореност; 

6. Постоянно подобрение на процесите и внедряване на добри практики; 

7. Конфиденциалност. 

Раздел втори „Търговия с природен газ“ 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ или 

друг договор, КЛИЕНТИТЕ представят на Дружеството следната информация: 

1. Обща информация: име и адрес на клиента, когато е юридическо лицe - фирма на 

КЛИЕНТА; седалище и адрес; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен адрес за 

контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ; идентификационен код по ЕИК; данни относно банковата сметка; 

2. Информация относно потреблението на природен газ: количества природен газ (в 

МВтч), консумирани от КЛИЕНТА за последните 3 пълни календарни месеца; техническа 

информация относно обектите на КЛИЕНТА – за юридически лица; 

3. Друга информация, поискана от Дружеството, която е необходима с оглед 

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени 

цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ; 

4. Удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор 

на газопреносна/газоразпределителна мрежа – за юридически лица. 

(2) За целите на установяването на параметрите на сделки по договорите с природен 

газ с всеки КЛИЕНТ, Дружеството използва и общодостъпни източници на информация – 

Търговски регистър, информация от електронната страница на КЕВР, публикации в пресата 

и други. 

(3) КЛИЕНТИТЕ са длъжни да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в 

данните по ал. 1 в четиринадесет дневен срок от нейното настъпване, както и да представят 

на Дружеството документ, удостоверяващ настъпването на съответната промяна. 

Чл. 6. Дружеството разработва и прилага система за работа с КЛИЕНТИТЕ, която 

отговаря на развитието на пазара на природен газ и на нормативните изисквания. 

Чл. 7. Дружеството разработва и използва стандартизирани договори, формуляри и 

бланки във връзка с работата и комуникация с КЛИЕНТИТЕ. 
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Чл. 8. (1) Дружеството сключва сделки с природен газ въз основа на писмени 

договори с КЛИЕНТИТЕ. При сключването на всеки индивидуален договор Дружеството 

предоставя екземпляр от тези правила. 

(2) Промени в договорените условия по сключени индивидуални договори могат да 

се правят при постигнато взаимно съгласие между Дружеството и КЛИЕНТИТЕ. 

Чл. 9. (1) Договорите за доставка на природен газ съдържат най-малко следното: 

1. Предмет на договора, права и задължения на страните по него; 

2. Ред, срокове и начини за заплащане на доставяните количества природен газ; 

3. Санкции при неизпълнение на задължения на страните по договора; 

4. Условия за едностранно прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА без 

заплащане на допълнителни такси и/или санкции извън договорените; 

5. Условия, ред и срокове за преустановяване, ограничаване и възстановяване на 

доставките в случай на неизпълнение на задължения по договорите за доставка.  

(2) Договорите за доставка на природен газ с небитови КЛИЕНТИ съдържат и: 

1. Програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за 

доставка, в т.ч. по тримесечия, месеци и дни, както и максимално и минимално дневно 

количество; 

2. Период от време и условия за доставка на количества природен газ със съответните 

качествени показатели и параметри, в т.ч. пункт на приемане, предаване и измерване на 

природния газ; 

3. Финансови гаранции от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, гарантиращи изпълнението на 

задълженията му по договора за доставка. 

(3) Предметът на договорите може да бъде, но без да се ограничава до: 

1. Покупко-продажба на природен газ; 

2. Допълнителни услуги, предоставяни от Дружеството, по преноса на природен газ и 

достъпа на КЛИЕНТИ до газопреносната/газоразпределителната мрежа. 

(4) Дружеството осигурява на КЛИЕНТИТЕ широк избор на методи на плащане, 

включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 

вероятното потребление. 

Чл. 10. Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички 

сключени договори с КЛИЕНТИ. 

Чл. 11. (1) Дружеството издава фактури на КЛИЕНТИТЕ за продадения природен газ/ 

предоставените услуги в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Закона за 

счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и 

данъчните складове и договора между страните. 

(2) Дружеството фактурира количествата природен газ съгласно клаузите на 

индивидуалните договори с всеки отделен КЛИЕНТ. Цената на доставените количества 

природен газ се определя в зависимост от индивидуалните договори с КЛИЕНТИТЕ. 

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща използваните количества природен газ с официалната 

парична единица в България или по който и да е от начините, предвидени в индивидуален 

договор. 

(2) Сумата следва да бъде получена по сметките на Дружеството до изтичането на 

последния ден на срока, предвиден в индивидуален договор. Ако последният ден на срока е 

неприсъствен ден, сумата следва да бъде получена до края на първия следващ присъствен 

ден. 

Чл. 13. (1) В случай на неправилно фактуриране, за който КЛИЕНТЪТ е уведомил 

писмено Дружеството, то е длъжно да извърши проверка в 7 (седем) дневен срок от 

получаването на уведомлението. 

(2) В срок от 7 (седем) дни след проверката, Дружеството изпраща на КЛИЕНТА 

съобщение за резултата от нея, коригира сметката, ако се налагат корекции, като посочва и 

срока за плащане на коригираната сметка. При необходимост се издава данъчно-кредитно 

известие. 
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Чл. 14. (1) Дружеството предоставя приложимите нормативни актове, 

регламентиращи сключваните от него сделки на всеки КЛИЕНТ, който поиска това. 

(2) Дружеството своевременно уведомява КЛИЕНТИТЕ за значими промени в 

регулаторната рамка, които биха могли да имат въздействие върху дейността на 

КЛИЕНТИТЕ във връзка с участието им на свободния пазар на природен газ. 

Член 15. (1) Дружеството създава и поддържа  информационна база данни, относно 

всички свои КЛИЕНТИ, в която събира и съхранява информация за последните 36 месеца, 

свързани с: 

1. сключени договори; 

2. информация за количества и доставки за всеки отделен обект; 

3. издадените фактури; 

4. друга информация и данни свързани с пазара на природен газ;  

5. жалби на КЛИЕНТИТЕ и други лица; 

(2) Дружеството предоставя на КЛИЕНТИТЕ и следната информация: 

1. услугите, които Дружеството предоставя; 

2. информация за дължимите суми; 

3. реда за подаване на жалби и сигнали; 

4. телефони за информация и сигнали; 

5. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

7. информация за смяна на доставчика. 

(3) Информацията по ал. 2 може да бъде предоставена на КЛИЕНТИТЕ по телефон, 

факс, E-mail, чрез средствата за масова информация. 

Чл. 16. Дружеството е длъжно да предостави на КЛИЕНТА всяка информация с 

изключение на онази, представляваща служебна тайна, класифицирана информация или 

лични данни, които се предоставят и използват по реда и условията на действащото 

законодателство. 

Чл. 17. (1) Дружеството си сътрудничи с организациите на КЛИЕНТИТЕ, 

представляващи техните интереси. 

(2) Дружеството организира и представя съвместно с потребителските организации 

мерки и инициативи по развитието на свободния пазар на природен газ. 

(3) Дружеството предоставя разяснителна информация на КЛИЕНТИТЕ си в 

брошури; публикации в средствата за масово осведомяване на национално и регионално 

ниво; публикации в специализирани издания. 

Раздел трети „Взаимоотношения с КЛИЕНТИ. Център за работа с клиенти“ 
Чл. 18. (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. 

(2) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар 

Освободител“ № 10, ет. 3, тел.:……….. 

(3) В центъра за работа с клиенти на разположение на КЛИЕНТИТЕ е осигурен 

пълният комплект нормативни документи, свързани със свободния пазар на природен газ. 

(4) Дружеството поддържа на своята интернет страница актуална информация 

относно работата си с КЛИЕНТИ, включително адрес, телефон, факс и електронен адрес за 

контакти от страна на КЛИЕНТИТЕ. 

Раздел четвърти „Ред и условия за подаване на жалби, молби, сигнали и 

предложения и срокове за разглеждането им“ 

Чл. 19. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на 

жалбите на КЛИЕНТИ, подадени до него и/или до КЕВР. 

(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа: 

1. Жалбите, сигналите и предложенията на КЛИЕНТИТЕ; 

2. Отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 
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Чл. 20. (1) Жалби, сигнали и предложения могат да се подават от КЛИЕНТИ или 

упълномощени от тях лица. 

(2) КЛИЕНТИ имат право да подават жалби, молби, сигнали и предложения, да 

проследяват движението им и да бъдат информирани за техния резултат. 

(3) Жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмен вид пред Дружеството в 

центъра за работа с клиентите в рамките на работното време, като същите се завеждат в 

регистъра по чл. 19, ал. 2  с входящ номер. При поискване от клиента, Дружеството е длъжно 

да му предостави талон за регистрация в деловодната система с вх. номер и дата на 

подадения документ. 

(4) Жалбите, сигналите и предложенията следва да бъдат написани на български език 

и да съдържат: 

1. име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице БУЛСТАТ/ЕИК,  адрес 

за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт; 

2. да е посочено в какво се състои искането; 

3.  да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако 

подателят разполага с такива; 

4.  да са подписани от подателя или от упълномощен представител. 

(5) Дружеството има право да остави без движение жалби,  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. 

(6) Дружеството има право да изисква допълнителна информация относно отделните 

случаи, както и да извършва проверки и констатации на място. 

Чл. 21. (1) Дружеството дава отговор в писмен вид, след изясняване на фактите и 

обстоятелствата от значение за разглеждания случай. 
(2) Сроковете за отговор по ал.1 са както следва: 

1. Отговор на жалба на клиент – 30 (тридесет) дни;  

2. Искане за проверка на грешка при фактуриране – Дружеството извършва проверка в 

срок от 7 (седем) дни от постъпване на искането и ако се налагат корекции, коригира 

сметката в срок от 7 (седем) дни след проверката; 

3. По жалби, свързани с неточно измерване или с безопасността на доставката на 

природен газ, Дружеството е длъжно да отговори в срок от 3 (три) работни дни, съответно да 

предприеме мерки в същия срок. 

(3) 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 (десет) дни, за което 

Дружеството уведомява писмено КЛИЕНТА. 

Чл. 22. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност. 

(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. 23. При условие, че КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от отговора по жалба 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. 24. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по молби, жалби и 

предложения в срок съгласно действащото законодателство.  

Чл. 25. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на 

жалба, при поискване от КЛИЕНТ. 

Чл. 26. Дружеството използва всички допустими от закона способи за разрешаване на 

спорове, включително:  
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1. Провежда преговори, в които се стреми изчерпателно да изложи пред КЛИЕНТА 

своите мотиви за предприети действия, както и да даде всички необходими разяснения, 

свързани със спецификите на осъществяваната от Дружеството лицензионна дейност с оглед 

избягване на един бъдещ спор;  

2. Участва в инициирани от него или КЛИЕНТА пред КЕВР производства по 

доброволно уреждане на спорове с КЛИЕНТИ по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г. 

Чл. 29. В случаите когато Дружеството и КЛИЕНТЪТ не могат да решат спора по 

реда на тези Правила, Дружеството или КЛИЕНТЪТ могат да отнесат спора за решаване 

пред компетентния съд. 

„Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и 

неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“.  

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен 

всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.  

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.  

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, 

т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., учредено съгласно законите на 

Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 55951716, лицензия № Л-608-

15 от 08.06.2022 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

   ИСКРА СТАЙКОВА 


