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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л - 616 

от 30.06.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 30.06.2022 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк–1556 от 09.06.2022 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 

15.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване 

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

проведеното на 21.06.2022 г. открито заседание, установи следното:  
 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-10 от 15.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А. с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 

1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-42 от 17.02.2022 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-10 от 

23.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А. е изискано да представи допълнителни данни и 

документи, както следва: декларация за истинността на заявените обстоятелства и на 

приложените документи и данни, подписана от заявителя, на основание чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; 

декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от членовете на управителните органи на 

заявителя, съгласно актуално подробно удостоверение за представителна власт; бизнес план, 

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; копия от сключени договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД и 

доказателства за налични депозити по действащи договори с преносния оператор, ако има 

такива; копие от договор за интернет услуги и електронна поща, както и да посочи дали в 

представените информация и документи, част от административната преписка, се съдържа 

търговска тайна и ако се съдържа такава – да посочи съответните информация/документи 

или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв начин разкриването на 

информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 02.03.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 08.03.2022 г., вх. № 

Е-ЗЛР-Л-10 от 25.03.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 28.03.2022 г. са представени изискуемите 

данни и документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1025 от 04.05.2022 г. заявителят е представил 

допълнителна информация относно структурата на собственост на „Митилинеос“ С.А. 

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

№ Е-Дк–1556 от 09.06.2022 г., приет с решение по Протокол № 148 от 14.06.2022 г., т. 3. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 21.06.2022 г. е проведено открито 

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

който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него.  
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След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

 

I. „Митилинеос“ С.А. е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 15.02.2022 г. с искане 

за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ, 

дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се 

издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна 

структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по 

лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за 

наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не 

се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на 

лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в 

несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано 

издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може 

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

1. Видно от представените документи за актуално състояние (Удостоверение за 

актуално състояние с реф. № 1588122.2303648 от 06.09.2021 г. от Министерство на 

развитието и инвестициите на Република Гърция, Удостоверение № 9263 от 10.09.2021 г. от 

Търговско-промишлената камара на Атина и подробно Удостоверение за представителна 

власт с реф. № 1588122.2303649 от 06.09.2021 г. от Министерство на развитието и 

инвестициите на Република Гърция), заявителят е публично дружество с ограничена 

отговорност, вписано в Единния търговски регистър на Р Гърция под номер 757001000, със 

седалище и адрес на управление: гр. Маруси, ул. „Артемидос“ № 8, 15125. 

„Митилинеос“ С.А. има следния предмет на дейност: производство на алуминий, 

производство на метални конструкции и части от конструкции; производство на компютри и 

периферно оборудване; ремонт на машини; монтаж на промишлени машини и оборудване; 

производство на електроенергия; търговия с електроенергия; производство и разпределение 

на топлинна енергия и климатизация; събиране, обработка и снабдяване с вода; канализация; 

събиране на неопасни отпадъци; обработка и обезвреждане на неопасни отпадъци; 

възстановка на сортирани материали; дейности по възстановяване и други услуги по 

управление на отпадъците; строителство на жилищни и нежилищни сгради; строителство на 

пътища и магистрали; строителство на железопътни линии, включително подземни; 

строителство на мостове и тунели; изпълнение на комунални проекти за течности; 

изпълнение на комунални проекти за електроенергия и телекомуникации; изпълнение на 

други инженерни продукти; електрически инсталации; други строителни инсталации; други 

специализирани строителни дейности; продажба на други моторни превозни средства; 

търговия на едро с части и аксесоари за моторни превозни средства; търговия на дребно с 

части и аксесоари за моторни превозни средства; представители, участващи в продажбата на 

горива, руди, метали и промишлени химикали; представители, участващи в продажбата на 

машини, промишлено оборудване, кораби и самолети; продажба на едро на обзавеждане, 

килими и осветително оборудване, продажба на едро на други машини и оборудване; 

продажба на едро на твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти; продажба на 

едро на метали и метални руди; продажба на едро на химически продукти; продажба на 

дребно на електрически домакински уреди в специализирани магазини; продажба на дребно 

на други нови стоки в специализирани магазини; продажба на дребно чрез поръчки по 

пощата или интернет; транспорт по тръбопроводи; услуги, идентични със сухоземен 

транспорт; публикуване на друг софтуер; дейности по компютърно програмиране; дейности 

по управление на компютърни съоръжения; обработка на данни, хостинг и свързани 

дейности; дейности, свързани с притежание на дружества; финансов лизинг; други 

спомагателни дейности към финансови услуги, с изключение на застрахователна дейност и 
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пенсионни фондове; покупко-продажба на собствени недвижими имоти; отдаване под наем и 

управление на собствени или наети недвижими имоти; консултантски услуги по стопанско 

управление и други; инженерни дейности и свързани технически консултации; други 

изследвания и експериментални разработки в областта на природните науки и 

инженерството; отдаване и наемане на автомобили, включително леки автомобили; отдаване 

и наемане на строителни и инженерни машини и оборудване; отдаване и наемане на други 

машини, оборудване и материални активи; лизинг на интелектуална собственост и сходни 

продукти, с изключение на произведения, защитени с авторско право; друг вид осигуряване 

на човешки ресурси; регулиране и принос към по-ефективна търговска дейност; други 

образователни услуги; дейности, свързани с членски организации на бизнеса и 

работодателите; дейности, свързани с професионални членски организации. 

Капиталът на дружеството е в размер на 138 604 426,17 евро (сто тридесет и осем 

милиона шестстотин и четири хиляди четиристотин двадесет и шест евро и седемнадесет 

цента), разделени на 142 891 161 (сто четиридесет и два милиона осемстотин деветдесет и 

една хиляди сто шестдесет и една) поименни акции, всяка с номинална стойност от 

деветдесет и седем цента (0,97 евро). Акциите на дружеството са допуснати за търгуване на 

Пазара за ценни книжа на Фондовата борса на Атина. 

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 приложеното Удостоверение с Протокол № 3930 от 23.11.2021 г., следните 

две инвеститорски сметки в Системата за безналични ценни книжа притежават повече или 

равни на 5% от общия брой обикновени акции на дружеството (с изключение на собствените 

7 625 983 броя акции или 5,337% акции на дружеството в съответствие с програмата за 

обратно изкупуване на собствени акции на дружеството): „Ферезия“ ЛТД, частно дружество 

с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Кипър, 

притежава 19 201 2019 акции в дружеството (13,438%); „Килтео“ ЛТД, частно дружество с 

ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Кипър, 

притежава 18 718 330 акции в дружеството (13,100%). „Ферезия“ ЛТД и „Килтео“ ЛТД са 

100% собственост на „Рокалдо“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено 

съгласно законите на Република Кипър. Едноличен собственик на „Рокалдо“ ЛТД е „Емергия 

Холдингс“ ЛТД, регистрирано като частно дружество с ограничена отговорност в Република 

Кипър. „Емергия Холдингс“ ЛТД е 100% собственост на Евангелос Митилинеос, гражданин 

на Република Гърция. Обикновените поименни акции (142 891 161) на „Митилинеос“ С.А. се 

търгуват на Атинската фондова борса. Заявителят посочва, че за тези акции е невъзможно да 

бъдат представени данни с информация за всички физически лица. В тази връзка заявителят 

е представил декларация относно структурата на дружеството, както и документ с реф. № 

4598, издаден от Атинската фондова борса и документи с реф. № 3930 от 23.11.2021 г. и с 

протоколен № 2883 от 13.09.2021 г., издадени от Централния депозитар към Атинската 

фондова борса. 

Видно от представеното Известие с реф. № 2397341 от 02.07.2021 г. за вписване в 

Единния търговски регистър на информация по отношение на „Митилинеос“ С.А. от 

Министерство на развитието и инвестициите на Р Гърция, дружеството се управлява и 

представлява от Съвет на директорите, който се състои от 11 членове – трима изпълнителни 

и осем неизпълнителни директори. Съветът на директорите е в състав: Евангелос 

Митилинеос (изпълнителен член, председател и главен изпълнителен директор), Спиридон 

Касдас (заместник-председател А и неизпълнителен член), Евангелос Крисафис (заместник-

председател Б и изпълнителен член), Димитриос Пападопулос (изпълнителен член), Йоанис 

Петридис (независим неизпълнителен член), Панайота Антонаку (независим неизпълнителен 

член), Емануил Какарас (независим неизпълнителен член), Константина Мавраки (независим 

неизпълнителен член), Алексиос Пилавиос (независим неизпълнителен член), Наталия 
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Николаиди (независим неизпълнителен член), Антони Барцокас (независим неизпълнителен 

член). 

Заявителят се представлява от председателя на Съвета на директорите (главен 

изпълнителен директор) или от всеки две от изброените лица, действащи съвместно 

(съвместно право на подпис), при условие, че поне едно от тези лица има право на първи 

подпис. Право на първи подпис се предоставя на: Христос Гавалас, Панайотис Гарделинос, 

Йоанис Калафатас, Панайотис Канелопулос, Еленос-Георгиос Караиндрос, Нтинос 

Бенрумпи, Димитриос Пападопулос, Фотиос Спиракос, Димитриос Стефанидис.  

Видно от горното, „Митилинеос“ С.А. e търговец, регистриран по 

законодателството на Република Гърция, 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, председателят и членовете на Съвета на 

директорите 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, „Митилинеос“ С.А. е поискало да му бъде издадена 

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

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

оглед реализирането на неговите бизнес намерения в България. Активното участие на 

„Митилинеос“ С.А. на регионалния пазар на природен газ и опитът му на европейския пазар 

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

Тенденцията за повишени цени на природен газ и енергийни източници след възстановяване 

от Ковид-19 пандемията дават основания за очаквания за повишена конкуренция. 

Продължаващото равитие на свободния пазар на природен газ в региона, в комбинация с 

изискванията на Европейските регламенти и директиви по отношение либерализацията и 

пазарната свързаност в региона са допълнителен аргумент в посока на това, че българският 

пазар на природен газ ще следва устойчива тенденция на подобряване на ликвидността. 

Според дружеството „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Българска енергийна търговска платформа“ 

АД допълнително допринасят за повишаване на конкуренцията, предлагането на 

разнообразни продукти и за увеличаването на продуктовото портфолио на компанията. 

Възможността за избор за участие на различни платформи допринасят за подобряване на 

доверието на пазарните участници и предоставя възможност за реализиране на по-гъвкави 

продукти и сключване на сделки на местно и трансгранично ниво. Развитието на нова газова 

инфраструктура в страната и на новите интерконекторни връзки с Република Гърция и 

Република Сърбия, както и разширяване на тези с Република Румъния, допълнително 

допринасят за сигурността на доставките и разширяване на източниците и маршрутите на 

доставка, в резултат на което се забелязва подобряване на ликвидността на българския пазар 

на природен газ. 

„Митилинеос“ С.А. отбелязва, че 10-годишният срок би осигурил реализация както на 

средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез 

подсигуряване на стабилен паричен поток, оформянето на естествени стимули за 

дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в България. 
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Въз основа на гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован. 

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

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

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

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„Митилинеос“ С.А. предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от 

офис в гр. Маруси, 15125 Атика, ул. „Артемидос“ № 8, Република Гърция. В тази връзка е 

представен Договор от 14 декември 2021 г. за отдаване под наем на имот за търговски цели 

на „Митилинеос“ С.А. от ЕЛИА – Акционерно дружество за земеделие, животновъдство, 

търговия, строителство, експлоатация на недвижими имоти и производство на 

електроенергия, за срок от осем години.  

Екипите за търговия и поддръжка разполагат с хардуер, софтуер и друго оборудване и 

материали, необходими при търговията с природен газ. „Митилинеос“ С.А. е представило 

информация относно софтуерните и програмни продукти, които се използват за търговия с 

природен газ, както следва: SAP 6; Windows сървъри 2012-2019 64 bit, Vmware 6.7 U3 

17700523; потребителски компютри с Windows10 64 bit, Office (Word, Excel) 64 bit 2016-

2019; версия на имейл Outlook 2016, 64 bit; имейл сървър Office 365; телефонна свързаност 

+30 698 6399 714, +30 698 1673 607, +30 697 5461 262, +30 698 0405 245; свързване към 

Trayport Joule Direct Joule front-end Microsoft. NET Framework 4.7.2., TSL/SSL сертификати; 

система за обменна търговия с природен газ (ETS) Trayport Joule Direct; софтуер за достъп до 

клиентски профил, свързване към информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и 

имейл Mozzila Firefox, Internet Explorer, MS Edge, Chrome; защитна стена Cisco с FirePower; 

Symantec (Broadcom) EndPoint Security 14; симетрична интернет връзка 250 Mbps; централни 

сървъри HP и система за съхранение IBM с услуги Disaster Recovery; услуги Azure. В тази 

връзка „Митилинеос“ С.А. е представило фактури от Microsoft Ireland Operations LTD № (…) 

от 01.01.2022 г. и №  (…) от 01.01.2022 г. 

Освен описаните системи, всеки служител разполага с настолен компютър, лаптоп, 

телефон, достъп до факс и интернет за своите цели. 

Заявителят посочва, че офисът има осигурена свързаност с интернет и електронна 

поща, във връзка с което е представил договори с  (…).  

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 642 от 03.02.2022 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 „Митилинеос“ С.А. и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В 

писмото се допълва, че „Митилинеос“ С.А. има права върху техническата осигуреност за 

сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 

и считано от м. февруари 2020 г. има успешен достъп до системата за борсова търговия и 

реализирани сделки на нея. 

„Митилинеос“ С.А. 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 преносния оператор. В писмо с изх. 

№ БТГ-24-00-250(1) от 09.02.2022 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че „Митилинеос“ 

С.А. е получило достъп до информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки 

и коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на количествата 
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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  „Митилинеос“ С.А. 

притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ 

Дружеството е представило схема на управленската и организационна структура, 

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

квалификацията на персонала, както и доказателства относно трудово-правната обвързаност 

на персонала със заявителя (четири броя трудови договори със служители). Представени са 

автобиографии и копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и 

квалификацията на персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“. 

Видно от представената информация, членовете на Съвета на директорите имат 

дългогодишен професионален опит в една или повече от индустриите, включващи основните 

дейности на дружеството. В дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с 

природен газ в Р България са четирима 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. 

„Митилинеос“ С.А. е дружество, специализирано в различни сегменти на енергийните 

пазари в цяла Европа. Към настоящия момент е едно от най-големите частни енергийни 

дружества в Гърция с дейност в областта на природния газ, електроенергията и петрола, 

което се фокусира върху търговията на едро с различни стоки, покупко-продажби, както и 

енергийна инфраструктура и промишлени активи. Търгува на едро с природен газ в Гърция и 

България. Обхватът му на дейност включва трансграничен обмен на природен газ между 

двете държави. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Митилинеос“ С.А. 

притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

 

6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „Митилинеос“ С.А. за периода 2018 – 

2020 г. е видно, че дружеството отчита печалби както следва: 143 751 хил. евро за 2018 г., 

150 311 хил. евро за 2019 г. и 143 980 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на дружеството се 

увеличават от 1 560 784 хил. евро през 2018 г. до 1 989 419 хил. евро. за 2020 г. Общите 

разходи на дружеството се увеличават от 1 393 867 хил. евро за 2018 г. до 1 817 043 хил. евро 

за 2020 г.  

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 3 340 994 хил. евро за 2018 

г. на 3 991 837 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи се увеличават от 1 858 357 хил. евро за 

2018 г. до 1 880 714 хил. евро за 2020 г. Текущите активи се увеличават от 1 482 637 хил. 

евро за 2018 г. на 2 111 123 хил. евро за 2020 г. 

Акционерният капитал е в размер на 138 839 хил. евро за 2018 г. и остава с 

непроменена стойност до края на периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава 

от 1 561 048 хил. евро за 2018 г. на 1 574 046 хил. евро за 2020 г. Нетекущите пасиви се 

увеличават 908 999 хил. евро за 2018 г. на 1 301 454 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви се 

увеличават от 870 946 хил. евро за 2018 г. на 1 116 337 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. 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Митилинеос“ С.А. за периода 2018 – 2020 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се увеличава от 0,84 за 2018 г. на 0,90 за 2019 г. и се изменя на 0,84 за 2020 г., което 

означава, че дружеството може да е имало затруднения при инвестирането със свободен 

собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя 

от 1,70 за 2018 г. на 1,89 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 0,88 за 2018 г. и се изменя на 0,65 за 2020 г., което означава, че 

дружеството може да е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени 

средства. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

За целите на обезпечаване на своите задължения по договори за търговия с природен 

газ в България, заявителят е представил писмо от 30.12.2021 г., издадено от  (…) за банкова 

сметка на името на дружеството с налично салдо по сметката към 17.12.2021 г. в размер на  

(…) евро. 
„Митилинеос“ С.А. е представило копия на сключени с оператора на газопреносната 

система договори, а именно: Договор № (…). за достъп и пренос на природен газ по 

газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор (…) за покупка и продажба на 

природен газ за балансиране и Договор № (…) за ползване на виртуална търговска точка.  

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Митилинеос“ С.А. 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Митилинеос“ С.А. за периода 2022 – 2026 г. 

„Митилинеос“ С.А. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

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

2022 – 2026 г. 

„Митилинеос“ С.А. планира да участва на пазара на природен газ на едро. 
Прогнозните количества природен газ за търговия и средни 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. 

Обем на продажбите на природен газ, GWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни покупни цени от вносни източници, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ за промишлени цели, 

лв./MWh  
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на организиран пазар 

и търговия на едро, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „Митилинеос“ С.А. е представило SWОT анализ, в който дружеството 

е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности 

за дейността си. 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Митилинеос“ С.А. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

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

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

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

2026 г. 
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Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да бъдат в размер на (…) хил. лв. за 2022 г. до края на 2026 г. 

Общо активите нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. до (…) млн. лв. през 2026 г. 

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

активи на дружеството нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. на (…) млн. лв. за 2026 г. 

Собственият капитал нараства от (…) млн. лв. за 2023 г. на (…) млн. лв. за 2026 г. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви са планирани в 

размер на (…) млн. лв. за периода на бизнес плана. 

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 (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

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

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

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

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Митилинеос“ С.А. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

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

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

което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва 

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

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2023 г. и се 

увеличава до (…) през 2026 г. 

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

„Митилинеос“ С.А. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на дружеството 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Митилинеос“ С.А. е представило проект на 

Правила за работа с потребители. 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 „Митилинеос“ С.А. 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

отношенията между „Митилинеос“ С.А. и клиентите на дружеството – потребители на 
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енергийни услуги, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени жалби, сигнали, предложения, искания и запитвания, както и информацията, която 

се предоставя на потребителите на енергийни услуги относно предлаганите от него услуги. 

(2) Дружеството, доставчик по договорите за доставка на природен газ, е 

„Митилинеос“ С.А., дружество, регистрирано по законите на Република Гърция със 

седалище ул. Артемидос № 8, 15125 Маруси, Аттики, Република Гърция, регистрирано в 

Гръцкия Търговски Регистър под номер 000757001000, притежаващо лицензия 

№………./………2022 г. за дейността „търговия с природен газ" на територията на Република 

България за срок от …………………………години. 

Чл. 2. Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от „Митилинеос“ С.А. 

следва да се считат крайни клиенти, по смисъла на Закона за енергетиката, които купуват 

природен газ от „Митилинеос“ С.А. по силата на индивидуален  договор за продажба на 

природен газ по свободно договорени цени. 

Раздел втори „Търговия с природен газ“ 

Чл. 3. „Митилинеос“ С.А., в качеството си на търговец на природен газ, сключва 

сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на 

писмени договори при спазване на приложимото действащо законодателство. 

Чл. 4. Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, за 

покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в чл. 38а 

от ЗЕ. 

Чл. 5. (1) Преди сключването на договора „Митилинеос“ С.А. предоставя на 

клиентите най-малко следната информация – предлаганите услуги, цена и качество на 

природния газ, начини и срокове на плащане. 

(2) Преди сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на 

природен газ клиентите предоставят на „Митилинеос“ С.А. актуална информация, в това 

число: наименование, ЕИК, седалище, представляващи и адрес за кореспонденция при 

юридическа лица; телефон; имейл адрес; обслужваща банка и IBAN; данни за упълномощено 

лице, в случай че такова представлява клиента в отношенията му с „Митилинеос“ С.А..  

(3) Клиентите и „Митилинеос“ С.А. следва да се уведомяват взаимно и своевременно, 

съгласно договорените условия в индивидуалните си договори, за всяка промяна в 

предоставените данни за комуникация. 

Чл. 6. „Митилинеос“ С.А. 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 относно най-малко следното: договорени 

количества природен газ; местоположение на обектите, на които се доставя природен газ; 

цени. 

Чл. 7. Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен 

газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и 

Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и 

индивидуалния договор между страните. 

Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с клиенти“ 

Чл. 8 (1) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, където клиентите могат 

да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя 

информация относно условията на договорите, както и да предявяват претенции по тях, да 

подават жалби, сигнали и запитвания. 

(2) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес…………………………. Работно 

време за работа с клиенти:………………; електронен адрес:………………………тел:….. 

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

„Митилинеос“ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството. 

Чл. 9. Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със 

сключването/прекратяването на договори. 

Чл. 10. (1) Дружеството предоставя периодично или по изискване на клиента 

информация относно предоставяните услуги. 
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(2) Всеки клиент има право да получава от „Митилинеос“ С.А. най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. информация за смяна на доставчика. 

Раздел четвърти „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения“ 

Чл. 11. (1) Дружеството поддържа регистър, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите, исканията, запитванията и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения. 

(2) Документ, постъпил в „Митилинеос“ С.А., подаден от клиент на дружеството, се 

регистрира в регистъра по ал. 1.  

Чл. 12. (1) Жалби, искания, запитвания и предложения се подават от клиента в писмен 

вид и следва да отговорят на следните изисквания: 

1. да са написани на български език; 

2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя , а  ако подател е юридическо 

лице БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за 

контакт; 

3. да е посочено в какво се състои искането; 

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

жалбоподателят разполага с такива; 

5. да са подписани от жалбоподателя. 

(2) В петдневен срок от входиране на документите, дружеството извършва проверка 

по отношение на съответствието им с изискванията на ал. 1. Ако жалбата, сигнала, искането, 

запитването или предложението не отговаря на посочените изисквания, дружеството 

изпраща на подателя писмено съобщение с указания за неговото коригиране. 

(3) След прегледа по ал. 2, в случай че отговаря на изискванията, документът се 

разглежда по същество, като се събират доказателства, ако е необходимо.  

(4) В отделни случаи може да бъде организирана среща с подателя, на която да бъдат 

обсъдени оплакванията му, основателността им и начините за удовлетворение на исканията 

му. 

Чл. 13. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от 

значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата на клиента писмено по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път. 

(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на вписване 

в регистъра по чл. 11, ал. 1 или от получаването на коригирания документ по чл. 12, ал. 2. 

(3) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата е необходим по-дълъг 

срок, срокът за разглеждане се удължава, но с не повече от 7 (седем) работни дни, за което 

дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2. 

(4) В случай на организирана среща с жалбоподателя по чл. 12, ал. 4, срокът за 

съставяне на отговора от „Митилинеос“ С.А. следва да се удължи с времето, отнело 

организацията и провеждането на срещата, но с не повече от 7 (седем) работни дни.  

(5) В случай че клиентът не е посочил адрес за кореспонденция, отговорът на 

„Митилинеос“ С.А. се счита за редовно изпратен, ако е адресиран до пощенския или имейл 

адрес за кореспонденция на потребителя, регистриран в клиентската база данни на 

дружеството.  

(6) „Митилинеос“ С.А. не отговаря на жалби, сигнали и предложения, когато са 

отправени анонимно или са подадени от различно от представляващото лице съгласно 

сключения индивидуален договор или упълномощен негов представител. 

Чл. 14. (1) Когато жалбата e основателна, дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност, в срока по чл. 13, ал. 2. 

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в 

писмения отговор до подателя. 



[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

стр. 11 от 11 

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги 

уведомява писмено за това. 

Чл. 15. В случай че клиентът не е удовлетворен от отговора по жалба има право да 

подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез „Митилинеос“ С.А., което 

изпраща копие от цялата преписка по случая, ведно със становището си по нея и приложени 

доказателства, в седемдневен срок.   

Чл. 16. (1) Ако постъпилият в „Митилинеос“ С.А. документ е сигнал, предложение, 

искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, дружеството полага усилия в 

срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на вписване в регистъра по чл. 11, ал. 2 на 

документа, да направи необходимите проверки и предприеме съответните мерки, ако такива 

бъдат счетени за необходими от „Митилинеос“ С.А. 

(2) Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на „Митилинеос“ 

С.А. по сигнала, предложението, искането му до 5 (пет) работни дни след срока по ал. 1 за 

резултата от неговото разглеждане. 

Чл. 17. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, сигнали, искания и 

предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е 

длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от 

клиента. 

„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 „Митилинеос“ С.А., вписано в Единния търговски регистър на Р 

Гърция под номер 757001000, лицензия № Л-616-15 от 30.06.2022 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 „Митилинеос“ С.А. Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

   ИСКРА СТАЙКОВА 
 


