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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-622 

от 08.09.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 08.09.2022 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-1815 от 17.08.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от 

„Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

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

проведеното на 30.08.2022 г. открито заседание, установи следното:  
 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” 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). 

В допълнение към заявлението „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., с писмо с вх. № E-ЗЛР-

Л-1049 от 27.06.2022 г. е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

Със Заповед № З-Е-1075 от 30.06.2022 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-1049 от 

04.07.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е изискано да представи в КЕВР информация 

за налични обезпечения, предоставени в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Договор за 

достъп и пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

№ 5439 от 21.06.2022 г. и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № 

5440 от 21.06.2022 г., сключени между „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. и „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, 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-1049 от 05.07.2022 г. и вх. № 

Е-ЗЛР-Л-1049 от 07.07.2022 г. е представена изисканата информация. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 15.07.2022 г. заявителят е представил допълнително 

информация и документи, както следва: фактура за закупуване на преносими компютри със 

съответните софтуерни продукти; фактура за предоставяне на услуги – интернет връзка и 

поддръжка, посредством окабеляване и наличие на стационарни телефони въз основа на 

сключен договор за абонамент и допълнителен трафик; Договор за безвъзмездно ползване на 

офис помещение от (…) г. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 27.07.2022 г. е изпратена допълнителна информация 

относно основанията и мотивите за квалифицирането на информацията, която дружеството 

счита, че следва да бъде заличена, като търговска тайна. 
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Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх. 

№ Е-Дк-1815 от 17.08.2022 г., приет с решение по Протокол № 222 от 25.08.2022 г., т. 2. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 30.08.2022 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. 

 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1049 от 

24.06.2022 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 два броя удостоверения за регистрация  на дружеството от 

Национална служба на Търговския регистър към Министерството на правосъдието на 

Румъния, с номер 3849404 от 31.05.2019 г., както и от Удостоверение за актуално състояние 

и за липса на вписани обстоятелства и актове за ликвидация или несъстоятелност, издадено 

от Национална служба на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на 

Румъния, Серия В, с номер 387682 от 02.05.2022 г., „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. e 

дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, 

вписано с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, единен идентификационен 

код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен регистрационен код: 

41196290, със седалище и адрес на управление: гр. Плоещ, ул. „Интраря Казърмий № 6, блок 

155С, вход С, ет. 2, ап. 10, окръг Прахова. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е с основен предмет на дейност „търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и производни продукти“. 

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

(двадесет) дружествени дяла, всеки от който е 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 № 387682 от 

02.05.2022 г. от Национална служба на Търговския регистър към Министерство на 

правосъдието на Румъния, едноличен собственик на капитала на „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. е Марин Ервин-Нарчис, гражданин на Република Румъния. 
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Дружеството се управлява и представлява от Марин Ервин-Нарчис – едноличен 

собственик на капитала и упълномощено лице, което представлява дружеството. 

Видно от горното, „Евинг Дистрибюшън” 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. 

 

2. Видно от представените декларации, управителят на дружеството не е лишаван от 

правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. Представена е декларация за 

истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и 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. 

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 „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. е поискало да му бъде 

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

Заявителят посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране на 

програмата му и изпълнение на дългосрочния бизнес план на дружеството за търговия с 

природен газ в България, Румъния и региона. Основната цел на „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. е утвърждаване на дружеството като значим търговец на пазара на природен газ в 

България, чрез осигуряване на необходимите материални, технически, технологични, 

човешки и финансови ресурси за извършване на лицензионната дейност. Десетгодишният 

срок ще даде възможност на заявителя да развива своята дейност в посока придобиване на 

необходимия опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както 

и да утвърди позициите си на либерализирания пазар на природен газ. 

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

 

4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“: 

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

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

човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за 

осъществяване на дейността по лицензията. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е осигурило офис помещение, намиращо се на адрес: гр. 

Плоещ, ул. „Интраря Казърмий“ № 6, бл. 155 C, вх. С, ет. 2, ап. 10, съгласно сключен 

Договор за безвъзмездно ползване от (…). Договорът е безсрочен, считано от датата на 

подписването му.  

За изпълнение на дейността, дружеството е декларирало, че е осигурило компютърни 

конфигурации за всеки от служителите – компютри и периферни устройства към тях от 

висок клас, с хардуер и лицензиран софтуер – операционна система от последно поколение. 

Притежаваните от дружеството компютри, настолни и преносими, които ще се използват за 

лицензионната дейност, и техническите им характеристики са: персонален компютър DELL - 

2 бр.; лаптоп LENOVO 6 бр.; монитори Dell P2423 4 бр.; твърд диск 2 бр. External hard drive; 
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памет 4 бр. 64 GB; захранващ блок 2 бр. BACKUP OPS APC. „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. 

ползва прилежащ софтуер за компютърните конфигурации – продукти от Microsoft и Google 

бизнес услуги, съответно конкретно за всеки от компютрите посочени по-горе. Ползваната 

операционна система за компютрите е Windows 10 pro, а програмните продукти Microsoft 

Office, предоставящи текстообработваща програма Word, софтуер за електронни таблици 

Excel, софтуер за електронна поща Outlook, и всички останали продукти. Ползваната от 

дружеството антивирусна програма за защита е Microsoft Defender. 

Дружеството е осигурило наличието на интернет, необходим за осъществяване на 

дейността. В тази връзка дружеството е представило договори за предоставяне на услуги, по 

силата на които ангажираните лица са подсигурили техника, софтуерни продукти и интернет 

връзка. 

Офис помещенията на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. са оборудвани с 

мултифункционални офис устройства с функции за копиране, размножаване, скенер и факс. 

В офиса на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е изградена комуникационна вътрешна интернет 

мрежа и мрежово оборудване. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ползва домейн за електронна 

поща, дисково пространство на уеб хостинг, домейн, публичен IP адрес, електронна 

пощенска кутия. Дружеството е осигурило на всеки от своите служители мобилни телефони 

с абонаментен план за разговори и мобилен интернет. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е обезпечило осъществяването на дейността си и чрез 

интернет страница на дружеството (www.ewing.ro), която спомага за информираността на 

клиентите и контрагентите на дружеството, както и на потенциалните нови потребители и 

партньори. 

Освен сключените договори за предоставяне на услуги, дружеството допълнително е 

посочило, че е обезпечило техническата осигуреност за осъществяването на лицензионната 

дейност, чрез три броя преносими компютри, със съответните софтуерни продукти: лаптоп 2 

в 1 ASUS Vivobook Flanron Flip 14, с технически параметри, както следва: Intel Core i5-

1 135G7 4.2 Ghz, 14” Full HD Touch, 8GB, SSD 256GB, Intel Iris Xe Graphics и софтуерен 

продукт Windows 11 Home; лаптоп HUAWEI Matebook 14 Intel Core I5, със следните 

технически параметри: 1135G7 4.8 Ghz, 8GB, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, със софтуерен 

продукт Windows 10 Home; лаптоп HUAWEI, Matebook 14 Intel Core I3, с технически 

параметри: 4.1 Ghz, 14” Full HD, 8 GB, SSD 256 GB, Intel UHD Graphics, със софтуерен 

продукт Windows 10 HOME. Заявителят посочва, че отделно заплаща абонамент за ползване 

на Microsoft 365 Family за 6 компютъра, 6 таблета и 6 телефона с операционни системи 

Windows, MAC OS, MAC IOS и Android. Дружеството използва две антивирусни програми 

Anlvirus BITDEFENDER total Security. Разполага също така с мултифункционално 

устройство за копиране, осигуряващо и факс услуга – XEROX C235V_DNI, a4, Wi-Fi, USB, 

Fax както и многофункционален цветен мастиленоструен принтер – CANON Pixma TS3450, 

A4, USB, Wi-Fi и телевизор LED Smart LG.  

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е осигурило необходимите информационна мрежа, 

компютри и софтуер, напълно осигуряващи достъп до и работа с информационни системи, 

необходими за изпълнение на лицензионната дейност, а именно: регионалната платформа за 

резервиране на капацитети за пренос (RBP) на газопреносните мрежи в Европа и 

платформата за търговско диспечиране (CDP) на оператора на газопреносната мрежа в 

България „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и платформата за търговия на организиран борсов 

пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ АД.  

Заявителят е представил писмо с изх. № (…) от (…) г. на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и 

http://www.ewing.ro/
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обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен 

газ на БЕТП АД. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Eвинг Дистрибюшън 

С.Р.Л. 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“ 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. e представило: схема и описание на управленската и 

организационна структура; данни за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал (генерален директор) – автобиография и копие на диплома за завършено 

образование; данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

лицензионната дейност; автобиография и копия на дипломи за завършено образование, 

удостоверяващи опита и квалификацията на експертите, изпълняващи функции, свързани с 

осъществяване на дейността по търговия с природен газ; договори за услуги с лицата, 

ангажирани с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

Управлението и представителството се извършва от едноличния собственик на 

капитала и упълномощено лице, което представлява дружеството. Управленската и 

организационна структура включва следните позиции: генерален директор, оперативен 

мениджър, директор по риск и съответствие, търговски мениджър, мениджър по договори; 

търговец/търговци, финансов директор и служител, осъществяващ административна дейност. 

Видно от представените информация и документи, ръководният персонал има 

професионален опит в търговията с енергоносители, стоки, горива и природен газ. 

Лицата, които към настоящия момент са ангажирани с дейността „търговия с 

природен газ“, са генерален директор и трима експерти, наети посредством сключени с тях 

договори за предоставяне на услуги. Експертите съчетават функциите на длъжностите в 

дружеството както следва: отговорностите на търговски мениджър, мениджър по договорите 

и търговец са възложени на едно лице; лицето, което е оперативен мениджър е и финансов 

директор и едно лице осъществява организацията на административната дейност. От 

представените документи е видно, че притежават квалификация и опит в извършване на 

дейността „търговия с природен газ“ и познават пазара на природен газ. Заявителят посочва, 

че е в готовност да осигури допълнителен човешки ресурс, както и технически условия, с 

оглед обема на дейността в България. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е основано през 2019 г. От момента на учредяването си 

е натрупало опит в търговията с енергоносители, както и в проследяването на български и 

чужди пазари на различни видове горива и петролни продукти, анализиране на данните и 

търговията с горива в страната и региона. 

Към настоящия момент дружеството има издадена лицензия № 2373 от 18.11.2020 г. 

за търговия с природен газ от Националния енергиен регулаторен орган на Румъния (ANRE). 

Лицензията е издадена въз основа на Решение № 2017 от 18.11.2020 г. Дружеството 

притежава сертификати за системи за управление за следните области: търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и производни продукти; търговия на едро с отпадъци и 

остатъци; събиране на отпадъци; търговия с газообразни горива чрез тръбопроводи. Опитът 

на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. в дистрибуцията  на енергоносители, включително 

природен газ, в Румъния, е предпоставка за ефективна дейност на дружеството и на пазара на 

природен газ в България. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

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

газ“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за 2019 

г., 2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството отчита за периода печалби, както следва: за 2019 

г. – 247 735 леи, за 2020 г. – 623 718 леи и за 2021 г. – 630 891 леи. Отчетените приходи през 

2019 г. са в размер на 1 635 077 леи, за 2020 г. – 3 911 829 леи и за 2021 г. – 4 163 355 леи. 

Основен дял в реализираните приходи имат приходите от дейността на дружеството 

(разпространение на дизелово гориво, бензин, втечнен газ, леки течни горива, тежки течни 

горива лек мазут и др.), като за последните три години, приходите са се увеличили близо 2,5 

пъти. Общите разходи на дружеството нарастват от 1 369 642 леи за 2019 г., на 3 251 762 леи 

за 2020 г. до 3 490 830 леи за 2021 г. Структурата на разходите включва разходи за 

материали, външни услуги, амортизации, персонал, финансови разходи и други. 

Общата сума на активите на дружеството, които по състав представляват само текущи 

активи се увеличават от 364 709 леи за 2019 г., на 2 177 624 леи за 2020 г. и на 2 739 466 леи 

за 2021 г.  

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 247 935 леи за 2019 г., на 871 

653 леи за 2020 г. и на 1 502 544 леи за 2021 г. Текущите пасиви се изменят от 116 774 леи за 

2019 г. на 1 316 821 леи за 2020 г. и на 987 052 леи за 2021 г. От паричните потоци за периода 

2019 – 2021 г. е видно, че паричните наличности на дружеството са с положителни 

стойности. Представените годишни финансови отчети за периода 2019 – 2021 г. показват, че 

дружеството притежава финансови възможности за осъществяване на дейността търговия с 

природен газ. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2019 – 2021 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

изменя от 0,68 през 2019 г. на 0,40 през 2020 г. и на 0,55 за 2021 г. Стойностите на 

коефициента показват, че дружеството може да е имало затруднения при финансирането на 

дълготрайни активи със собствен капитал. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 

3,12 за 2019 г. на 1,65 за 2020 г. и на 2,62 за 2021 г., въпреки че стойността на коефициента 

намалява спрямо 2019 г., остава над единица, което означава, че дружеството през периода е 

имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност за периода е 2,12 за 2019 г. намалява до 0,66 за 

2020 г. и се увеличава на 1,21 през 2021 г. което означава, че през 2020 г. дружеството може 

да е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства. През другите 

две години от периода, дружеството е имало възможност да покрива задълженията си. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

За осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, заявителят отбелязва, че 

ще ползва собствени и привлечени средства. В тази връзка „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

представило удостоверение № (…) от (…) г. от (…), за притежаване на активна сметка в 

евро, както и удостоверение от което е видно, че „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ползва 

банков инвестиционен кредит в размер на (…) от (…).  

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило копия на сключени с оператора на 

газопреносната система договори, а именно: Договор № (…) от (…) г. за достъп и пренос на 

природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № (…) от (…) г. 

за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор № (…) от (…) г. за 

ползване на виртуална търговска точка.  
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

При изготвяне на бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. са използвани прогнози и 

анализи за развитие на газовия пазар в България, Румъния, региона и Европа, статистически 

данни и изводи от проучване на дружеството за търговията на природен газ, както и 

изискванията на европейските регламенти и националната нормативна уредба в областта на 

енергетиката и газовия сектор 

 

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

2022 – 2026 г. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-

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

количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са 

представени в таблицата: 
Таблица 

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

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

Прогнозни продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна покупна цена на природния 

газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна продажна цена на природния 

газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Евинг Дистрибюшън” 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: (…) 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. 

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

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

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, персонал, 

материали, външни услуги и други. 

Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. 

за 2026 г. Нетекущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 

2026 г. 

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

вследствие на натрупана печалба от минали години и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 2022 

г. на (…) хил. 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. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 г. Стойностите на коефициента са под 
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единица, въпреки това са достатъчно високи, така че дружеството да не изпитва затруднения 

при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. 

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

2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със 

собствени средства на задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ще бъде много добро през 

периода на бизнес плана. 

Изготвените за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. прогнозни годишни финансови 

отчети на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. предвиждат добро финансово развитие на 

дружеството по отношение на всички финансови показатели: положителен финансов 

резултат, ниска степен на задлъжнялост, добри показатели за ликвидност и 

платежоспособност. Показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние, 

определени на база обща балансова структура на дружеството са добри, което показва, че 

финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде много добро и за целия 

период на бизнес плана. Съгласно параметрите на бизнес плана, собственият капитал, 

състоящ се от основен капитал и неразпределената печалба, генерирана при осъществяването 

на дейността, както и амортизационните отчисления ще обезпечат необходимия размер на 

планираните инвестиции и текущите разходи за осъществяване на дейността.  

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

„Евинг Дистрибюшън” 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“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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 „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. 

 

Раздел първи „Общи положения“  

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

(Правила) уреждат отношенията между „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. и Клиентите на 

дружеството, свързани със сключени договори за покупко-продажба на природен газ и 

определят: 

1. информация, която се предоставя от клиентите преди сключване на договорите и 

минималното съдържание на договорите; 

2. реда и сроковете за подаване, разглеждане и отговор на подадени жалби, сигнали, 

предложения, искания и запитвания, подадени от клиентите; 

3. реда за обмен на информация и комуникационните канали, формата на данните за 

потреблението и процедурата по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги 

получават достъп до тях. 
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(2) Дружеството, доставчик на природен газ по договорите за продажба, е: „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л., с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, единен 

идентификационен код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен 

идентификационен код: 41196290, със седалище и адрес на управление: гр. Плоещ, Интраря 

Казърмий № 6, блок 155С, вход С, ет. 2, ап. 10, окръг Прахова; Лицензия № ../………за 

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

………години. 

(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, 

който е сключил договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени с 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 

 

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

Чл. 2. (1) Дружеството, в качеството си на търговец с 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 Закона за енергетиката, ЗЕ, обн. ДВ, бр. 

107 от 2003 г. и на Правилата за търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

Чл. 3. 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. 4. (1) Преди сключването на договора Дружеството предоставя на Клиентите най-

малко следната информация – предлаганите услуги, цена и качество на природния газ, 

начини и срокове на плащане. 

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

газ Клиентите предоставят на Дружеството цялата информация, необходима на Дружеството 

за изпълнение на неговите задължения по договора, както и задълженията му по издадената 

лицензия за търговия с природен газ. Клиентите уведомяват своевременно Дружеството за 

всякакви настъпили промени в подадената информация, но не по-късно от 14 дни от 

настъпването й. 

Чл. 5. (1) Дружеството осигурява на Клиентите широк избор на методи на плащане, 

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

вероятното потребление. 

(2) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен 

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

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

договора между страните. 

 

Раздел трети „Жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 6. (1) Клиентите имат право да подават до Дружеството молби, жалби, сигнали, 

предложения и искания и да получават отговори по тях в определените в настоящите 

Правила ред и срокове. 

(2) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават в писмена форма на български 

език, като задължително съдържат информация за: 

1. идентификация на подателя (име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо 

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

контакт); 

2. точно описание за какво се отнася жалбата, сигналът, предложението и 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. 
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(3) Дружеството има право да изиска допълнителна информация, предоставяне на 

сведения и справки и всичко необходимо за изясняване на подадените молби, жалби, 

сигнали, предложения и искания, включително и от трети страни. 

(4) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават на адрес по седалище на 

дружеството, по пощата или на място в работното време от 9:00 до 17:00 часа или на 

електронния адрес на дружеството. Информация за аварийни случай се подава и по 

телефона, като в първия възможен момент, но не по-късно от 3 часа се изпраща и писмена 

информация на посочения електронен адрес.  

(5) Дружеството разглежда подадените жалби, сигнали, предложения и искания в срок 

до 5 (пет) работни дни от постъпването им.  

(6) В случай че подадените жалби, сигнали, предложения и искания не отговарят на 

изискванията по ал. 2 Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя, на посочения 

от него електронен адрес с указания в какво се състои нередовността. Дружеството подготвя 

и изпраща отговор след представяне на жалба, сигнал, предложение и искане с отстранени 

нередности, съгласно посоченото в писменото уведомление. 

(7) Дружеството изготвя и подава писмен отговор, съдържащ мотивирано становище в 

срок до 15 (петнадесет) работни дни от постъпване и/или привеждане в съответствие с ал. 2 

на  жалбата, сигнала, предложението или искането.   

(8) Когато случаят засяга отношения, права или задължения на друг Клиент 

Дружеството изпраща копие от преписката до посоченото лице.  

(9) Дружеството води регистър за подадените жалби, сигнали, предложения и 

искания, който съдържа: 

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

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

(10) Документите и преписките по жалбите, сигналите, предложенията и исканията, се 

съхраняват от Дружеството в законоустановените срокове. 

(11) При поискване от Клиента Дружеството предоставя информация за развитието на 

процеса по разглеждане и изследване на подадените жалби, сигнали, предложения и искания.  

(12) Жалба по реда на чл. 143 ал. 3 от НЛДЕ, подадена до КЕВР чрез „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. се препраща до Комисията в седемдневен срок от постъпването й, 

заедно с цялата преписка по нея и становището на Дружеството.  

 

Раздел четвърти „Обмен на информация и комуникационни канали. Центърът 

за работа с клиенти“ 

Чл. 7. (1) Дружеството предоставя на клиентите си информация относно предлаганите 

услуги, достъпа до тях, възможностите за използването им, данни за потреблението и други, 

периодично на посочените в сключените договори за покупко-продажба на природен газ 

електронни адреси, както и по телефон и на място в центъра за работа с клиенти, в рамките 

на работното време.  

(2) Дружеството определя конкретен служител/и за осъществяване на постоянна 

комуникация с клиентите, осъществявана на място, по телефон, чрез пощенски и електронен 

адрес, като за всяка промяна в контактите, дружеството уведомява клиентите на посочения 

от тях електронен адрес. 

(3) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

Дружеството са: центърът за работа с клиенти, интернет страницата на дружеството и 

електронен адрес: office@ewing.ro. 

(4) Дружеството предоставя регулярно разяснителна информация на клиентите си във 

връзка с предоставяните услуги на посочените в договорите за покупко-продажба на 

природен газ електронни адреси.  
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(5) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, в който могат да се подават 

документи, свързани с изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ, 

доставките по тях, за предоставяне на информация относно условията на договорите, 

информация по предявени претенции, както и да се подават жалби сигнали, предложения и 

искания. 

(6) Центърът за работа с клиенти е на адрес по седалището на дружеството, с работно 

време за работа с клиенти от 9:00 до 17:00 часа. 

Чл. 8. Всеки клиент има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. информация за смяна на доставчика. 

 

Раздел пети  

„Заключителни разпоредби“ 

§ 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 от 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. 

 

IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 05.07.2022 г. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

посочило, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и 

приложенията към него документите и материалите, съдържащи търговска тайна, са 

отбелязани чрез поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка посочва още, че като 

търговска тайна следва да бъдат считани данните, касаещи цени, срокове и условия по 

представените търговски договори, данни в банковите удостоверения, лични данни на 

физическите лица и условията на сключените от служителите на дружеството договори, 

информацията в текстовите файлове, която съдържа данни за кредити и наличности по 

сметки, както и бизнес плана на дружеството. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 27.07.2022 г. заявителят посочва, че бизнес планът 

на дружеството отразява стратегията му за развитие в следващите пет години, изградена въз 

основа на разработените бизнес процеси и индивидуални решения, развити на база на 

натрупания опит, знания и умения на ръководния екип. Технологията на работа съставлява 

ноу-хау и изисква конфиденциалност на протичащите процеси, отразени в представения 

бизнес план. 

Посочените от „Евинг Дистрибюшън” 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. 
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С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена 

посочената информация.  

 

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 „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л., учредено съгласно законите на 

Република Румъния, вписано с пореден номер в Търговския регистър J29/1964/2019, 

единен идентификационен код на европейско ниво (EUID): ROONRC.J29/1964/2019; 

единен регистрационен код: 41196290, лицензия № Л-622-15 от 08.09.2022 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 „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. Правила за работа с потребители 

на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по 

т. 1. 

 

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

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИЯН МИТЕВ 

(Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.) 


