РЕШЕНИЕ
№ Л - 546
от 16.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 16.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-842 от 13.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-38 от
10.06.2021 г. от „Овергаз Инк.“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване
на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и доказателства при
проведеното на 26.08.2021 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-38 от 10.06.2021 г. от „Овергаз Инк.“ АД 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-142 от 15.06.2021 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-38 от
18.06.2021 г. от „Овергаз Инк.“ АД е изискано да представи допълнителни данни и
документи, както следва: декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и „б“ от НЛДЕ от Пламен
Георгиев Дончев в качеството му на представител на „Овергаз Холдинг“ АД – член на
Съвета на директорите на „Овергаз Инк.“ АД; доказателства за представителната власт на
Данаил Парашкевов Монов в качеството му на представител на член на Съвета на
директорите на „Овергаз Инк.“ АД; данни и доказателства за притежаваните материални
ресурси, включително данни и доказателства за изградената информационна мрежа и
софтуер за извършване на дейността, а именно: копие на договори за осигуряване на
интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; данни и доказателства за
наличен депозит по действащ договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните
мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД; данни за процентното участие на съдружниците или
акционерите на заявителя и съответните копия от документи (актуален дружествен договор,
актуални решения на управителните органи, препис от книгата на акционерите и др.),
доказващи тези данни; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на
природен газ, че компютърните компоненти и софтуер на „Овергаз Инк.“ АД 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; данни за управленската и организационна структура на „Овергаз Инк.“ АД; копия
на уведомления от Национална агенция по приходите по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда,
удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала с „Овергаз Инк.“ АД.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-38 от 28.06.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и
документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-38 от 13.08.2021 г., дружеството е внесло
допълнителни пояснение към заявлението.
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Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-842 от 13.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 166 от 19.08.2021 г., т. 8. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 26.08.2021 г. е проведено открито
заседание. На откритото заседание е присъствал представител на дружеството, който е
заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него, като е поискал
конкретизиране на мотивите относно срока на лицензията.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „Овергаз Инк.“ АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-38 от 10.06.2021 г. с искане
за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ,
дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се
издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по
законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, което притежава
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по
лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за
наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не
се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на
лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в
несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано
издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може
да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.
1. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20210604094631 от 04.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 040845618,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“, № 1.
„Овергаз Инк.“ АД има следния предмет на дейност: маркетинг, инженеринг,
производство, посредничество и търговия включително с горива и енергийни ресурси,
инвестиции в общинските и градските инфраструктури, в т.ч. за газификация, топлофикация,
електроснабдяване,водоснабдяване и други, лизинг, както и други дейности, които трябва да
бъдат водени по търговски начин.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева,
разпределен на 100 000 (сто хиляди) обикновени поименни акции, всяка с номинална
стойност 500 (петстотин) лева. В изпълнение на решение на Общото събрание на
акционерите на „Овергаз Инк.“ АД от 28 април 2020 г., дружеството е изкупило обратно
акции от своя капитал. В резултат от горното, капиталът на заявителя е собственост на
„Овергаз Холдинг“ АД (50%) и на „Овергаз Инк.“ АД (50%) като към 31 юли 2021 г.
„Овергаз Холдинг“ АД е единствен акционер с право на глас в Общото събрание на
акционерите на дружеството. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:
Сашо Георгиев Дончев, „Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Рашев Иванов,
„Ди Ди Мениджмънт“ АД, представлявано от Стефка Христова Найденова и „Овергаз
Холдинг“ АД, представлявано от Данаил Парашкевов Монов. Заявителят посочва, че всички
юридически лица, представени в състава на Съвета на директорите, са взели съответните
решения за избор на физически лица, които да ги представляват в качеството им на членове
на Съвета на директорите на „Овергаз Инк.“ АД.
Видно от горното, „Овергаз Инк.“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде
юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.
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2. Видно от представените декларации, 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. В допълнение е представено Удостоверение с
изх. № 20210604095218 от 04.06.2021 г. от Агенция по вписванията за липса на текущо
производство по несъстоятелност или ликвидация.
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. „Овергаз Инк.“ АД е поискало да му бъде издадена
лицензия за срок от 35 (тридесет и пет) години, който срок е обоснован със следните
аргументи:
Дружеството посочва, че от своето създаване през 1992 г. извършва търговска дейност
с природен газ, като за периода 1997 – 2015 г. е основен доставчик на природен газ за
страната и е един от първите ползватели на газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз“
ЕАД след либерализацията на пазара на природен газ в България. Заявителят допълва, че е в
процес на регистрация на съседните пазари на природен газ и в тази връзка основната му цел
е търговия с природен газ при конкурентни условия и създаване на ликвиден и
либерализиран пазар на природен газ в България. За този период планира да развива своята
основна дейност, като предлага природен газ на своите клиенти при конкурентни условия. За
реализацията на своите стратегически цели „Овергаз Инк.“ АД предвижда да наеме и обучи
нови кадри, да закупи и развие нов софтуер за предлагане на своите продукти по нов начин,
да изгради нови партньорства с най-големите производители на природен газ в света, за да
предложи по-добри условия на своите клиенти.
Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително
динамично, както в България, така и в региона, не може да бъде направена реалистична
прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период подълъг от десет години.
В допълнение, следва да се отчете и обстоятелството, че в европейското
законодателство се насърчават възобновяемите енергийни източници като алтернативи на
изкопаемите горива, особено нефт и газ. Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от
възобновяеми източници, като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, чиято
цел е Европейския съюз (ЕС) да продължи да бъде световен лидер в областта на
възобновяемите енергийни източници, определя нова задължителна цел за енергията от
възобновяеми източници за ЕС за 2030 г. за най-малко 32% дял от крайното потребление на
енергия и преразглеждане на този дял във възходяща посока. През декември 2020 г.
Европейската комисия прие правила, стремейки се да свърже регионите, които понастоящем
са изолирани от европейските енергийни пазари с цел да се насърчи значително увеличаване
на дела на енергията от възобновяеми източници в европейската енергийна система в
съответствие с всеобхватната цел на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по
отношение на климата до 2050 г. През януари 2020 г. Европейският парламент (ЕП) прие
резолюция относно Европейския зелен пакт, в която отправи редица препоръки,
включително за снабдяване с чиста, достъпна и сигурна енергия. През май 2021 г. ЕП прие
резолюции относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи и
европейска стратегия за водорода, които подкрепят идеята за декарбонизация и използване
на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия и водород. Във
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фокуса на внимание на ЕК са специфични въпроси относно използването на ресурси, в т.ч.
биогоривата от ново поколение и биогаза, за използване на потенциала на енергията от
възобновяеми източници в морето за неутрално по отношение на климата бъдеще, както и
подкрепа на развитието на океанската енергия.
С оглед на посоченото в контекста на политиката на ЕС за насърчаване на развитието
на възобновяемите енергийни източници 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.
„Овергаз Инк.“ АД е заявило, че предвижда да осъществява дейността „търговия с
природен газ“ в офис сграда на адрес гр. София, п.к. 1407, ул. „Филип Кутев“ № 1. Офисите
са оборудвани с компютърни конфигурации и средства за комуникация. Дейността „търговия
с природен газ“ на заявителя е обезпечена информационно с инфраструктура на
информационните технологии (IT инфраструктура) и информационни и приложни
софтуерни системи. IT инфраструктурата включва компютърни станции и периферните към
тях устройства, компютърни мрежи, свързаността на отделните дружества към центъра,
както и управлението на изброените компоненти. Заявителят посочва, че използва следните
компютърни конфигурации: настолни офис компютри – 6 броя, работни преносими
компютри – 7 бр., преносими компютри за мениджър/зам. изпълнителен
директор/изпълнителен директор – 5 бр., монитори Philips 22" – 7 бр. и 1 бр. интерактивен
дисплей Samsung.
Информационните и приложни софтуерни системи, които дружеството използва са:
MS Windows 10 pro, MS Windows 7 pro, Mac IOS, MS office 365. Техническите параметри на
преносимите 6 бр. компютри, с които „Овергаз Инк.“ АД ще извършва дейността „търговия с
природен газ“, са както следва: процесор Intel Core i5, Intel Core i7, RAM – 8 GB и 16 GB,
твърд диск 500 GB SSD и 512 GB SSD.
Заявителят посочва, че разполага с локални компютърни мрежи – кабелни и
безжични, както и мрежово оборудване, а именно: switch 48 port – 13 бр.; рутер Ubiquiti AP –
16 бр.; сървъри – 15 бр. и компютри 18 бр.
„Овергаз Инк.“ АД посочва, че през 2003 г. е изградена интернет базирана
компютърна мрежа VPN (Virtual Private Network), която е обединила в единно пространство
локалните компютърни мрежи на всички дружества от групата на Овергаз. В тази връзка
заявителят е приложил и копие на сключен Анекс №1 от 01.06.2016 г. към Договор от №
УОХ-712 от 01.06.2008 г. и Споразумение от 01.02.2010 г. с (…) за предоставяне на следните
информационни услуги: проучване, доставяне, предоставяне за ползване, поддръжка и
осъвременяване на хардуерни системи; проучване доставяне, инсталиране/деинсталиране,
предоставяне за ползване, поддръжка и осъвременяване на софтуерни системи; изграждане,
обслужване и осъвременяване на локални и корпоративна мрежи, в това число и виртуални
частни мрежи (VPN); изработване, изграждане и внедряване на софтуерни системи; други
услуги в областта на компютърните технологии и телекомуникации, необходими за
осъществяване на производствените дейности на „Овергаз Инк.“ АД, като същите са предмет
на Приложение № 2 от Анекс 1, т.10 – интернет, Анекс № 1, чл. 1, т. 5 – телекомуникации и
Приложение № 2 от Анекс 1, т. 6 (1) – електронна поща.
Приложени са копия на Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги
№ 2010/0012 от 01.06.2010 г., както и Допълнително споразумение № 8 от 30.03.2018 г. и
Допълнително споразумение № 9 от 01.04.2021 г., сключени между (…) и (…). (…), като
подизпълнител осигурява интернет и телекомуникационни услуги за гарантиране на постр. 4 от 11

висока сигурност и обезпечаване на достъп до услугите в офис сградата на адрес гр. София,
ул. „Филип Кутев“ № 1, като освен основното трасе за интернет, е изградено и резервно,
което се използва в случай на авария.
„Овергаз Инк.“ АД е представило Споразумение за членство на платформата за
търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД № С-049 от 01.06.2021 г. С оглед изпълнение на
изискванията за доказване на наличие на права върху техническата осигуреност за
сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил писмо с изх. № ГХБ 438 от
24.06.2021 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 „Овергаз Инк.“ АД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че, от м. юни 2021 г.
„Овергаз Инк.“ АД има успешен достъп до системата за борсова търговия.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Овергаз Инк.“ АД
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“
„Овергаз Инк.“ АД е представило схема на управленската и организационна
структура, както и поименно щатно разписание на персонала. Представени са автобиографии
и копия на дипломи за завършено образование, удостоверяващи квалификацията и опита на
изпълнителния директор и персонала за извършване на дейността „търговия с природен газ“
и познаването на пазара на природен газ.
Видно от представената информация изпълнителния директор има дълъг
професионален опит като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на
повечето дъщерни дружества на „Овергаз Инк.“ АД, както и като член и представител на
дружеството в редица неправителствени организации в енергийния сектор.
Организационната структура на дружеството включва следните направления: „Търговия с
природен газ“, което се занимава с договорно обезпечаване на дейността и логистика;
„Административно обслужване“, занимаващо се с персонала, кореспонденцията и
юридическото обслужване на дейността и „Корпоративни финанси“, включващо
счетоводство, ценообразуване и финансово планиране и икономически анализ. Видно от 5
бр. справки за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от Национална
агенция за приходите, в дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с
природен газ са пет служители – заместник-изпълнителен директор, директор на дирекция
„Правна“, експерт логистика, ръководител отдел по продажбите и младши юрисконсулт. От
представените документи за персонала е видно, че притежава квалификация и опит в
извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.
Заявителят посочва, че „Овергаз Инк.“ АД е създадено през 1992 г., като до 2012 г. е
доставчик на природен газ за покриване на потребностите на природен газ в България, а от
2013 г. до 2015 г. е търговец на природен газ и осигурява доставката на природен газ на
дъщерните си газоразпределителни дружества.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Овергаз Инк.“АД
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“
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От одитираните годишни финансови отчети на „Овергаз Инк.“ АД е видно, че
дружеството отчита загуба от 15 956 хил. лв. за 2018 г., печалба от 1566 хил. лв. за 2019 г. и
(…) хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват от 20 360 хил. лв. през
2018 г. до (…) хил. лв. за 2020 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от
продажба на стоки, които от 4014 хил. лв. за 2018 г. и намаляват до (…) хил. лв. през 2020 г.
Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги, от наеми и финансови
приходи. Общите разходи на дружеството намаляват от 36 292 хил. лв. за 2018 г. до (…) хил.
лв. за 2020 г., като основен дял има балансовата стойност на продадените стоки. Структурата
на общите разходи включва още разходи за: външни услуги; амортизации; персонал;
финансови и други.
Общата сума на активите на дружеството намалява от 400 750 хил. лв. за 2018 г. до
(…) хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 213 495 хил. лв. за 2018 г. до (…)
хил. лв. за 2020 г. Текущите активи намаляват от 187 255 хил. лв. за 2018 г. до (…) хил. лв. за
2020 г.
Основният капитал остава с непроменена стойност в размер на 50 000 хил. лв.
годишно за периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 197 172 хил. лв. за
2018 г. на (…) хил. лв. за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 240 хил. лв. за 2018 г. до
(…) хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 203 338 хил. лв. за 2018 г. до (…) хил.
лв. за 2020 г.
От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните постъпления са
от основната търговска дейност на дружеството – парични постъпления от клиенти и други
дебитори. Плащанията са свързани с търговски контрагенти, трудови възнаграждения,
данъци върху печалбата и други. При инвестиционната дейност има плащания през 2018 г., а
постъпления от лихви има през 2019 г. По отношение на финансовата дейност има
постъпления от заеми и са извършвани плащания по получени заеми. Паричните наличности
в края на всяка година от периода са с положителни стойности.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Овергаз
Инк.“ АД за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от (…) за 2018 г. на (…) за 2019 г. и се запазва (…) за 2020 г., което
означава, че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране на собствен капитал
в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от (…) за 2018 г.
на (…) за 2019 г. и се запазва (…) 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 (…) за 2018 г., (…) за 2019 г. и (…) за 2020 г. Това е
индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриване на дългосрочните и
краткосрочните си задължения със собствени средства. Предвид стойностите на
горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансовоикономическо състояние на „Овергаз Инк.“ АД може да се определи като добро към края на
2020 г.
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието
на тези източници:
Заявителят декларира, че паричните средства, чрез които ще се осъществява
лицензионната дейност, ще бъдат приходи и печалба от търговската дейност на дружеството.
„Овергаз Инк.“ АД е представило издадена от (…) референция, с която издателят заявява
готовност, че при необходимост ще осигури финансиране на „Овергаз Инк.“ АД под формата
на револвираща кредитна линия в размер на (…) евро, като сумата може да бъде усвоявана
изцяло или на части в договорен между страните срок. Заявителят посочва, че в рамките на
срока се допускат многократни усвоявания и погасявания.
„Овергаз Инк.“ АД е представило сключени действащи договори с „Булгартрансгаз“
ЕАД за достъп и пренос на природен газ, за покупка и продажба на природен газ за
балансиране, съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа
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обезпечения, както и договор за ползване на виртуална търговска точка. В потвърждение на
задължението за поддържане на обезпечения са предоставени преводни нареждания за
гаранционен депозит към „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва:
1. По Договор за достъп и пренос на природен газ № (…) от (…) г.: депозит в размер
на (…) хил. лв.;
2. По Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране № (…) от (…) г.:
депозит в размер на (…) хил. лв.
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „Овергаз Инк.“ АД
притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
II. Бизнес план на „Овергаз Инк.“ АД за периода 2021 – 2025 г.
„Овергаз Инк.“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.
Дружеството планира да закупи (…) GWh/год. природен газ за всяка година от
периода 2022 – 2025 г. Стратегията на заявителя е да продължи да работи активно в сферата
на доставка и продажба на природен газ в България.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
Прогнозните обеми 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
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Прогнозни средни покупни цени, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Прогнозни средни продажни цени,
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
лв./MWh
Прогнозни закупени количества природен
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
газ, MWh
Прогнозни продадени количества
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
природен газ, MWh
Съхранени количества природен газ, MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„Овергаз Инк.“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и
разходи и прогнозен паричен поток за периода юни 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес
плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. лв. за
2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за
2025 г.
Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г.
Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки.
Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за
2025 г. С най-голям дял в общите разходи е отчетната стойност на продадения природен газ,
която от (…) хил. лв. нараства на (…) хил. лв. в края на периода. Структурата на общите
разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонал и
други.
Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г.
Нетекущите активи на дружеството остават с непроменена стойност от (…) хил. лв. за
периода. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…)
хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси, други вземания и на
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паричните средства в безсрочни депозити. Основният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и
остава с непроменена стойност за всяка година от периода. Други резерви се увеличават от
(…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Собственият капитал нараства от (…) хил.
лв. за 2021 г. на (…)хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената
печалба и други резерви. Заявителят предвижда нетекущи пасиви в размер на (…) хил. лв. за
всяка година от периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил.
лв. за 2025 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че
паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. По
отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от заеми и плащания по тях.
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:
Параметри
Общо приходи от дейността (хил. лв.)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)
Счетоводна печалба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициент на покритие на дълготрайните
активи със собствен капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Таблица № 2
2024 г.
2025 г.

(…)
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Овергаз
Инк.“ АД за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава на (…) за 2022 г. и остава непроменен до края на
периода, което показва, че дружеството може да има затруднения при покриване със
свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на
обща ликвидност от (…) през 2021 г. се увеличава на (…) през 2022 г. остава непроменен до
края на периода. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване
на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова
автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със
стойност (…) за целия период. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за
покриване на задълженията си със собствени средства през периода.
Предвид стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура се очаква финансово-икономическото състояние на „Овергаз Инк.“ АД
да бъде добро.
II. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Овергаз инк.“ АД е представило проект на Правила
за работа с потребители (Правила). С оглед гарантиране на защитата на интересите на
потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в предложения от
заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Овергаз Инк.“ АД
Раздел първи „Общи положения“
Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила)
уреждат отношенията между „Овергаз Инк.“ АД и клиентите на дружеството, процедурите за
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работа с клиенти, сроковете за получаването, разглеждането и отговора на подадени жалби,
сигнали и предложения от потребителите на енергийни услуги, формата на данните за
потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги
получават достъп до тях.
(2) Дружеството е „Овергаз Инк.“ АД, с ЕИК 040845618, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.
1407, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“, № 1, притежаващо лицензия № ............../......... г. за
дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от ….
години.
(3) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с
„Овергаз Инк.“ АД.
Чл. 2. (1) „Овергаз Инк.“ АД, 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 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.
(2) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със
сключването/прекратяването на договори.
(3) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени
договори с клиентите.
Чл. 4. (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 втори „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадени жалби, сигнали и предложения“
Чл. 5. (1) Всеки клиент има право да подава жалби и сигнали и да прави предложения
до Дружеството.
(2) Дружеството е длъжно да разгледа всяка жалба, сигнал и/или предложение по реда
и при условията на настоящите Правила и действащото законодателство.
Чл. 6. (1) Всяка жалба, сигнал и/или предложение следва да е в писмена форма, на
български език и да съдържа:
1. името и адреса на подателя;
2. в какво се състои искането;
3. изложение на обстоятелствата по случая и доказателства, ако подателят разполага с
такива;
4. подпис на подателя.
(2) Подаването може да бъде извършено по пощата на обявения публично адрес за
кореспонденция на дружеството, електронния адрес на дружеството или на ръка в неговия
офис/клиентски център.
(3) Когато жалбата или сигналът са подадени по електронна поща, Дружеството има
право да отговори също по електронна поща, като в този случай писмената форма се смята за
спазена.
(4) Допуска се по телефон да бъде подадена или поискана информация от
Дружеството, но телефонното обаждане не се разглежда като жалба.
(5) Жалба, сигнал или предложение, които не отговарят на изискванията на ал. 1 и ал.
2 не се разглеждат.
Чл. 7. (1) Дружеството създава и поддържа регистър за всяка постъпила жалба, сигнал
и предложение и отговорите по тях.
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(2) Документацията относно всички жалби, сигнали и предложения, както и
отговорите по тях, се съхранява за период най-малко три години от приключване на
преписката, доколкото не е определен друг срок съгласно действащото законодателство.
(3) При поискване всеки подател на жалба, сигнал или предложение получава от
дружеството входящ номер на подадения документ.
Чл. 8. (1) Дружеството извършва проверка на подадената жалба или сигнал и събира
всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по нея.
(2) Дружеството може да организира среща с подателя за допълнително изясняване на
обстоятелствата по случая.
Чл. 9. Дружеството разглежда всяка жалба или сигнал и изпраща писмен отговор на
подателя в едномесечен срок от получаването.
Чл. 10. (1) При уважаване на жалбата или сигнала, в писмения отговор Дружеството
посочва действията, които ще предприеме за разрешаването на проблема.
(2) В случай че жалбата или сигнала не бъдат уважени, Дружеството посочва своите
мотиви за това в писмения отговор до подателя.
(3) Когато решението по дадена жалба или сигнал засяга и други клиенти,
Дружеството ги уведомява писмено за това.
Чл. 11. (1) Дружеството разглежда направено предложение и изпраща писмен отговор
на подателя в срока по чл. 9.
(2) Ако прецени, че предложението е в интерес на клиентите и/или може да допринесе
за усъвършенстване на организацията и дейността на Дружеството, в отговора до подателя
посочва и мерките, които ще бъдат предприети.
(3) Ако предложението не може да постигне целите по предходната точка или същото
би засегнало негативно интересите на клиентите, Дружеството посочва съответните мотиви.
(4) За неуредените въпроси в процедурата по разглеждане на предложения намират
съответно приложение правилата за разглеждане на жалбите и сигналите.
Раздел трети „Обмен на информация. Форма на данните за потреблението и
процедура за достъп до тях“
Чл. 12. (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 е: …………… Работно време за работа с
клиенти:………….; електронен адрес:……, тел.:…….
(3) Дружеството създава и поддържа следните комуникационни канали за обмен на
данни със своите клиенти:
1. клиентски портал на интернет страницата на Дружеството;
2. телефонен номер;
3. пощенски адрес;
4. елeктронен адрес;
5. клиентски центрове.
(4) Освен чрез изброените в ал. 3 комуникационни канали, Дружеството предоставя
данни за потреблението на клиентите си и по следните начини:
1. на битовите клиенти – с изпращане на фактури или известия за потребените
количества и дължимите суми;
2. на небитовите клиенти – чрез съставянето на месечен акт съгласно подписания
договор и посочване на потреблението в издадените на база месечния акт счетоводни
документи.
(5) Актуален списък на наличните комуникационни канали на Дружеството се
публикува на интернет страницата на дружеството. Информация може да бъде получена и на
клиентския телефон на Дружеството.
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(6) Клиентите имат възможност да ползват клиентски портал на интернет страницата
на Дружеството. За целта клиентите се регистрират на интернет страницата, където могат да
получават цялата им необходима информация за потреблението, за потребление за минали
периоди, за издадени фактури, както и да управляват предоставяните им услуги.
Чл. 13 (1) Дружеството предоставя на своите клиенти, в т.ч. на уязвимите клиенти,
възможност да получат информация за своето потребление, в т.ч. да получат справка за
потреблението си за период от 36 месеца назад, считано от датата на поискване на справката
срещу заплащане на цена по тарифа на Дружеството. Уязвимите клиенти получават
справките по предходното изречение безплатно.
(2) Всеки уязвим клиент е длъжен да представи актуално удостоверение от съответния
компетентен орган, че му е отпусната помощ. Уязвимият клиент следва да бъде титуляр на
партидата, по която се иска справка или друг вид действие. Не се допуска използването на
удостоверения за трети лица. В случай че такъв документ не е представен, клиентите не
могат да се ползват от правата на уязвим клиент.
Чл. 14. (1) С цел повишаване качеството на предлаганите услуги Дружеството има
право да изисква клиентска информация, включително информация относно обекта на
клиента, присъединен към газоразпределителната мрежа.
(2) Дружеството няма право да използва предоставената информация за други цели
извън изпълнението на лицензионните си задължения и други свои задължения по закон или
по договора с клиента.
Раздел пети „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 „Овергаз Инк.“ АД, с ЕИК 040845618, лицензия № Л-546-15 от
16.09.2021 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 „Овергаз Инк.“ АД 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
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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