РЕШЕНИЕ
№ Л-552
от 24.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 24.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-878 от 25.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от
01.07.2021 г. от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ с искане за издаване на лицензия за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и
доказателства при проведеното на 08.09.2021 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-45 от 01.07.2021 г. от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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-154 от 06.07.2021 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-45 от
12.07.2021 г. от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е изискано да представи допълнителни
данни и документи, както следва: одитиран годишен финансов отчет за 2020 г.; прогнозни
счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за
периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; данни за извършени
сделки с природен газ и сключени договори с клиенти за доставка на природен газ,
включително на организирания борсов пазар; данни за източниците на финансиране на
дейността „търговия с природен газ“ в Република България и доказателства за наличието на
тези източници; данни и доказателства за налични депозити по действащи договори с
преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД; доказателства за наличието на персонал и
неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на природен газ
съгласно чл. 11, ал. 7, т. 3 от НЛДЕ; доказателства за наличието на център на територията на
Република България за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги,
както и за работа с тях, съгласно чл. 38г от Закона за енергетиката.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 14.07.2021 г. от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е
уведомило КЕВР за обективна невъзможност от страна на заявителя да представи изисканите
допълнителни документи в срока, посочен от КЕВР и е поискано удължаване на срока за
представяне на информацията до 20.08.2021 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 19.08.2021 г.
заявителят е представил следните данни и документи: одитиран годишен финансов отчет за
2020 г.; прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за
паричните потоци за периода на бизнес плана по години съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ;
данни за извършени сделки с природен газ и сключени договори – заверен препис от
декларация, подписана от законните представители на дружеството; данни за източниците на
финансиране на дейността на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ – оригинал на банково
удостоверение от (…); данни и доказателства за налични депозити по действащи договори с
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„Булгартрансгаз“ ЕАД – заверен препис от декларация, подписана от законните
представители на дружеството; обяснителна бележка към информация, предоставена от
дружеството по чл. 11, ал. 7, т. 3 и ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, с приложени към нея документи;
декларация от изпълнителните директори на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, че
дружеството няма планове да сключва сделки с природен газ с потребители на енергийни
услуги, поради което счита, че не е налице необходимост от поддържането на център на
територията на Република България за предоставянето на информация на потребителите на
енергийни услуги и за работа с тях; доказателство за платена такса за разглеждане на бизнес
план; превод на фактури относно наличие на технически възможности и оборудване за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на МЕТ Австрия Енерджи Трейд
ГмбХ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 27.08.2021 г. дружеството е представило: декларация и
писмо с изх. № 24-00-2048-(1) от 24.08.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно наличните
депозити по договори с газопреносния оператор; декларация, че МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ извършва сделки с природен газ на територията на Р България с „МЕТ Енерджи
Трейдинг България“ ЕАД по силата на договор до 01.10.2021 г., който е приложен, както и че
няма сключени договори с клиенти за доставка на природен газ, вкл. на българския пазар;
декларация, че дружеството няма планове да сключва сделки с потребители на енергийни
услуги, поради което няма необходимост от поддържането на център на територията на Р
България съгласно чл. 38г от ЗЕ.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-878 от 25.08.2021 г., приет с решение по Протокол № 176 от 31.08.2021 г., т. 3. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 08.09.2021 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.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-45 от
01.07.2021 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, заявителят е
дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Виена под
номер FN 326889w, учредено съгласно законодателството на Република Австрия, със
седалище в политическа община Виена и адрес на управление Карл-Валдбрунер-Платц 1.
Дружеството е с управители Истван Хери (представлява дружеството съвместно с друг
управител), Франк Верние (представлява дружеството съвместно с друг управител) и Жан
Ан Хаули (представлява дружеството съвместно с друг управител). Упълномощени
представители на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ са Франк Верние и Истван Хери –
управляващи директори.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ има следния предмет на дейност: търговия на
едро с природен газ и електроенергия.
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Капиталът на дружеството е в размер на (…). Едноличен собственик на капитала на
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е МЕТ Холдинг АГ, чуждестранно юридическо лице,
регистрирано според законите на Република Австрия.
Видно от горното, МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ e търговец, регистриран
по законодателството на Република Австрия, 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, управителите на дружеството не са лишавани
от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпление против собствеността или против стопанството. Представена е декларация, че
дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност и не е в
ликвидация, както и че не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и
не е издаван отказ за издаване на лицензия за търговия с природен газ. Представена е и
декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни.
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 МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е поискало да му
бъде издадена лицензия за срок от 10 години, който срок е обоснован със следните
аргументи:
Дружеството счита, че с оглед реализацията на неговата бизнес концепция за развитие
на дейността на българския пазар на природен газ, заявеният срок е подходящ и обоснован.
Според заявителя, българският пазар има сериозна перспектива за развитие, като
тенденциите за увеличаване на продуктовото портфолио на платформата „Газов Хъб Балкан“
ЕАД активно допринасят за разрастването на пазара и дават възможност за гъвкави продукти
и сделки на местно и регионално ниво. Поради тези причини МЕТ Австрия Енерджи Трейд
ГмбХ счита, че предлаганият от него срок би осигурил реализация както на средносрочните,
така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството чрез подсигуряване на
стабилен паричен поток и оформяне на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и
положителна финансова експозиция в България.
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.
Видно от представеното заявление, МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ предвижда да
извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис в Баарерщрасе 141, 6300 Цуг,
Швейцария, в подкрепа на което е представило Договор за наем от 09.12 2019 г. между МЕТ
Интернешънъл АГ и МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ. Във връзка с изискването на чл.
38г от ЗЕ за осигуряване на информационен център на територията на Р България,
дружеството е представило декларация, в която е посочило, че не предвижда сключването на
сделки с природен газ с потребители на енергийни услуги, поради което няма необходимост
от поддържането на център на територията на Р България за предоставяне на информация на
потребителите на енергийни услуги и за работа с тях. В чл. 38г от ЗЕ е предвидено, че
енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват
центрове за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, както и за
работа с тях съгласно правилата по чл. 38в от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 180 от ЗЕ всеки
клиент, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа, има право да избира
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доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава е регистриран доставчика.
Според определението в § 1, т. 16 от ДР на ЗЕ „доставка“ е продажбата, включително
препродажбата, на енергия или природен газ на клиенти. В този смисъл, търговецът на
природен газ е доставчик и може да извършва продажба на природен газ на всеки клиент битов или стопански, присъединен към газопреносна или разпределителна мрежа. С оглед
изложеното, търговците на природен газ следва да осигуряват центрове за предоставяне на
информация на потребителите и за работа с тях, които да съответстват на нуждите на
техните клиенти. Такова е и изискването на чл. 38г от ЗЕ.
Техническите характеристики на информационната система, използвана от МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ в търговията с природен газ са следните:операционна система
Microsoft Windows 10 Enterpise 64 bit; версия на Word - Microsoft Word for Offise 365 MSO
(version 2004); версия на Excel – Microsoft Excel for Fffise 365 MSO (version 2004); видове
сървъри Cloud O365; вид антивирусна защита – Windows Defender; версия на електронна
поща – Microsoft Outlook for Offise 365 MSO (version 2004); сървър за електронна поща –
Exchange Online.
От дружеството заявяват, че всеки служител има за собствено ползване персонален
компютър, лаптоп, телефон, достъп до факс и интернет, а всички служители които
извършват търговия с природен газ имат достъп до специален софтуер с постоянен достъп и
следене на пазара, търгуваните количества на сегментите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и на
регионалните пазари.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ посочва, че използва счетоводната система на
(…), една от най-големите софтуерни компании, която дава възможност за регистриране на
трансакции, отчита оперативни данни и анализира финансови данни.
От дружеството заявяват, че търговските сделки на МЕТ Австрия Енерджи Трейд
ГмбХ ще се отчитат в системата за търговия и управление на риска (…) е в състояние да
отчита физически и финансови сделки с електроенергия, природен газ, петролни продукти и
валутни суапове. (…) има също техническа възможност да отчита сделки, извършвани в
различни страни. Подробностите по всяка сделка се регистрират от търговците чрез (…) и
информацията се съхранява в различни бази данни. Всички изчисления за фактури и
плащания по търговски сделки на едро се изчисляват също от (…) и след това се проследяват
от отдела по търговски операции. Двустранните заявки и известия за пазарен ден се събират
автоматично от сделките, съхранявани в (…) и се изпращат чрез система в интернет до
съответния оператор на преносна система.
Дружеството не е регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД на платформата за
търговия Tryport Joule, но е осигурило и гарантирало пред „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, че
притежава разрешителни, права на собственост и лицензионни договори за всички
конфигурации, хардуер и софтуер, необходими за търговия с природен газ на тази
платформа. В тази връзка е представена кореспонденция между дружеството и „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД, от която е видно, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност
отговарят на софтуерните и хардуерните изисквания на системата за борсова търговия
Tryport Joule, в т. ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна
памет и софтуерни програми, както и че отговарят на изискванията на информационната
система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в т.ч. по отношение на обмен на данни между МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД
посочва, че, в случай че МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ желае да получи права върху
техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа
на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, следва да бъде регистриран член на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД
след успешно преминаване на процедура по членство, съгласно приложимите правила за
работа на организиран борсов пазар.
Дружеството е посочило, че е ползвател на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД с действащи договори: за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, за
покупко-продажба на природен газ за балансиране, за ползване на виртуална търговска
точка. Дружеството е изпълнило изискванията на оператора на газопреносната мрежа за
информационно и комуникационно осигуряване и е получило достъп до платформата за
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търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка е представена
кореспонденция между заявителя и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В писмо „Булгартрансгаз“ ЕАД е
посочило, че на основание цитираните по-горе договори, МЕТ Австрия Енерджи Трейд
ГмбХ е получило достъп до информационни системи на CDP с възможност да: подава заявки
и коригиращи заявки; подава информация необходима за разпределението на количествата
по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия с природен газ; достъп до
услуги, свързани с виртуална търговска точка; получава данни за закупен капацитет;
оперативни данни за преминали количества; информация за разпределение на количества на
пунктове за предаване/приемане; информация за балансовия статус; месечни отчети за
представени услуги.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ 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“
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило схема на управленската и
организационна структура, данни за образованието и квалификацията на ръководния
персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, ангажиран с търговията с
енергия.
Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на
трима служители на дружеството, ангажирани с дейността „търговия с природен газ“, както
и автобиографии на членовете на управителния орган, и потвърждение от страна на МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ относно трудовоправната обвързаност на персонала със
заявителя. Видно от представената информация и документи членовете на управителния
орган имат дългогодишен професионален опит в областта на търговията с енергия. В
дейността на дружеството, пряко ангажирани с търговията с природен газ, са трима
служители: „ръководител иницииране на сделки“ и двама служители, заемащи длъжността
„старши инициатор на сделки“, които имат 30 години общ професионален опит в енергийния
сектор Предвид факта, че две от посочените лица са служители на (…), дружество от
структурата на МЕТ Group, заявителят е уточнил, че персоналът, чрез който МЕТ Австрия
Енерджи Трейд ГмбХ ще извършва сделки с природен газ на територията на Р България ще
бъдат осигурени от (…) по силата на Споразумение (…) и неговите изменения, сключено
между (…) и МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ. От представените документи за персонала
е видно, че същия притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с
природен газ“ и че познава пазара на природен газ.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ извършва търговия с природен газ на
енергийните пазари в България, Румъния, Унгария и Хърватия. В рамките на своята група
дружеството отговаря за сигурността на доставките за местните поделения на МЕТ, в това
число „Мет Енерджи Трейдинг България“ ЕАД и управление на трансграничните сделки в
региона на Централна Източна Европа. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е търговско
дружество, специализирано в различни сегменти на пазарите на енергия. До настоящия
момент МЕТ е една от най-големите частни енергийни компании в Европа и развива
дейности с природен газ, електроенергия и петрол, насочени към търговия на едро, обмен и
продажба на различни видове стоки, както и с енергийна инфраструктура и промишлени
активи.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ 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“
Годишните финансови отчети са изготвени в съответствие с разпоредбите на
австрийския Търговски кодекс, Закона за дружествата с ограничена отговорност и
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германския Закон за енергетиката. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ в качеството си на
свързано дружество съгласно австрийския търговски кодекс принадлежи към групата
консолидирани дружества на МЕТ Холдинг АГ, което изготвя консолидираните финансови
отчети за най-голямата група дружества.
От годишните финансови отчети на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е видно, че
дружеството отчита печалба от 1195 хил. евро за 2018 г., печалба от 8431 хил. евро за 2019 г.
и печалба в размер на 15 091 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на дружеството намаляват
от 681 984 хил. евро през 2018 г. на 572 549 хил. евро за 2020 г. Основен дял в реализираните
приходи имат приходите от продажба на стоки. Структурата на общите приходи включва
още приходи от лихви и други приходи. Общите разходи на дружеството намаляват от 680
633 хил. евро за 2018 г. на 555 957 хил. евро за 2020 г., като основен дял имат разходите за
материали. Структурата на общите разходи включва още разходи за амортизации; лихви;
данъци и други.
Общата сума на активите на дружеството намалява от 136 713 хил. евро за 2018 г. на
100 995 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи се увеличават от 12 885 хил. евро за 2018 г.
на 13 560 хил. евро за 2020 г. Текущите активи намаляват от 123 718 хил. евро за 2018 г. на
87 366 хил. евро за 2020 г.
Акционерният капитал е в размер на 50 хил. евро за целия период. Капиталовите
резерви е в размер на 150 хил. евро за трите години. Собственият капитал на дружеството
нараства от 4578 хил. евро за 2018 г. на 23 100 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви
намаляват от 129 287 хил. евро за 2018 г. на 64 216 хил. евро за 2020 г.
От паричните потоци е видно, че паричните постъпления са от оперативната дейност
на дружеството – приходи от парични постъпления от търговски контрагенти и други.
Плащанията са свързани с търговски контрагенти, данъци върху печалбата и други. При
инвестиционната дейност има постъпления и плащания във връзка с придобиване на активи,
за лихви и ценни книжа. По отношение на финансовата дейност има постъпления, свързани с
получени заеми, а плащанията са за заеми, лихви и други. Паричните наличности в края на
всяка година са с положителни стойности.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г. Това означава, че дружеството е
разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Коефициентът на обща ликвидност се изменя от (…) за 2018 г. на (…) за 2020 г. Това е
показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си
задължения. Коефициентът на финансова автономност е (…) за 2018 г. и се увеличава (…)
за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството може да 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,
финансово-икономическо състояние на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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:
В представеното банково удостоверение от (…) е посочено, че МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ има разкрита разплащателна сметка в Банка ДСК в размер на над (…), които
средства ще обезпечават плащанията по търговските сделки с природен газ в България.
Дружеството е представило и писмо от (…), в което банката удостоверява, че МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ има разкрити разплащателни сметки в евро, американски
долари, щвейцарски франка, унгарски форинти и румънски леи.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило писмо с изх. № 24-00-2048-(1) от
24.08.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за предоставените обезпечения по действащите
договори с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва:
1. По договор за достъп и пренос (…) – депозит в размер на (…);
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2. По договор за покупко-продажба на природен газ за балансиране (…) – депозит в
размер на (…).
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ притежава финансови възможности за осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“.
II. Бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило бизнес план за периода 2021 –
2025 г. Дружеството планира да купува природен газ от всички източници, който ще бъде
доставян през съществуващите междусистемни свързвания с Гърция и Румъния и в бъдеще
от Турция и Сърбия чрез капацитета, запазен на търговете, организирани от Регионалната
платформа за резервиране на капацитет (RBP). За да гарантира сигурността на доставките
дружеството има резервиран капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ предвижда да продава природен газ на едро.
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.
Обем на продажбите на природен газ на едро, GWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Цени за продажби на природен газ на едро, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

В бизнес плана МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило прогнозни счетоводни баланси,
отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия
период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер
на: (…) хил. евро за 2021 г.; (…) хил. евро за 2022 г.; (…) хил.евро за 2023 г.; (…) хил. евро за
2024 г. и (…) хил. евро за 2025 г.
Общите приходи нарастват от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро през 2025 г.
Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за
2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: амортизация, за сделки с
деривати, финансови разходи, разлики от валутни операции и др.
Общо активите се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. до (…) хил. евро за 2025 г.
Нетекущите активи са в размер на (…) хил. евро за целия период. Текущите активи на
дружеството се увеличават от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за 2025 г., в
следствие на увеличаване на търговски и други вземания и други активи. Собственият
капитал се увеличава от (…) хил. евро за 2021 г. до (…) хил. евро за 2025 г., вследствие на
увеличение на неразпределената и текущата печалби. Текущите пасиви се увеличават от (…)
хил. евро за 2018 г. на (…) хил. евро за 2020 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 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:
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Параметри
Общо приходи от дейността (хил. евро)
Общо разходи от дейността (хил. евро)
Счетоводна печалба (хил. евро)
Финансов резултат (хил. евро)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със
собствен капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

Таблица № 2
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2021 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) за 2025 г. Това е показател, че дружеството
няма 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 до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни
оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова
автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството
може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през
периода.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на МЕТ Австрия
Енерджи Трейд ГмбХ ще бъде добро за целия период на бизнес плана.
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило
проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). С оглед
гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в
предложения от заявителя проект на правила са направени изменения и допълнения, както
следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на МЕТ Австрия
Енерджи Трейд ГмбХ
Раздел първи „Общи положения"
Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребителите на енергийни услуги уреждат
отношенията между МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ и клиентите на дружеството –
потребители на 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 клиентите на дружеството относно предлаганите от
него услуги.
(2) Дружествотo е МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, дружество, регистрирано по
законите на Австрия, със седалище Карл Валдбрунер-Плац 1, 1210 Виена, Австрия, вписано
в Търговския регистър, фирмен № FN326889w, притежаващо лицензия №
……………/………………. 2021 г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на
Република България за срок от ……………….години.
Чл. 2. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, 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.
Чл. 3. Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от МЕТ Австрия
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Енерджи Трейд ГмбХ следва да се считат крайни клиенти, по смисъла на Закона за
енергетиката, които купуват природен газ от дружеството по силата на индивидуален
договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени или които са в процес на
преговори за сключване на такъв договор.
Раздел втори „Взаимоотношения с клиентите"
Чл. 4. (1) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с
МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е достъпна и се поддържа на интернет страницата на
дружеството.
(2) При сключване на индивидуални договори потребителите на енергийни услуги
предоставят на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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 потребителя в отношенията му с МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ. Потребителите на енергийни услуги и МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ
следва да се уведомяват взаимно и своевременно, съгласно договорените условия в
индивидуалните си договори, за всяка промяна в предоставените данни за комуникация.
(3) Дружеството осигурява център за работа с клиенти. Центърът за работа с клиенти
е: …………… Работно време за работа с клиенти:………….
(4) В центъра за работа с клиенти, те могат да подават всички документи, свързани с
доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно данните за
потреблението, условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за
подаване на жалби, сигнали, предложения, искания и запитвания.
Чл. 5. Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със
сключването/прекратяването на договори.
Чл. 6. Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен
газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Закона
за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и
данъчните складове и индивидуалния договор между страните.
Раздел трети „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения“
Чл. 7. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалби,
сигнали, искания, запитвания и предложения на клиенти, подадени до него и/или до
Комисията за енергийно и водно регулиране
(2) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:
1. жалбите, сигналите, исканията, запитванията и предложенията на потребителите;
2. отговорите на подадените жалби, сигнали, искания, запитвания и предложения.
(3) Документ, постъпил в МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, подаден от потребител
на енергийни услуги на дружеството, се регистрира в регистъра по ал. 2, след като бъде
квалифициран като жалба, или друг документ, представляващ искане, запитване и/или
предложение. Входящите документи следва да бъдат разгледани и квалифицирани в рамките
на деня на постъпването им, но не по-късно от следващия работен ден.
Чл. 8. (1) Съответният служител на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, на който е
бил разпределен входящ документ е длъжен в най-кратък срок, но не по-късно от три (3) до
(5) работни дни да провери дали документът отговоря на следните изисквания, а именно:
1. да е написан на български език;
2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя и на МЕТ Австрия Енерджи
Трейд ГмбХ;
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 е подписан от жалбоподателя или негов упълномощен представител.
(2) Ако жалбата, сигнала, искането, запитването или предложението не отговаря на
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посочените изисквания, дружеството изпраща на подателя писмено съобщение с указания за
неговото коригиране.
(3) След прегледа по ал. 1, в случай че отговаря на изискванията, документът се
разглежда по същество, като се събират доказателства, ако е необходимо. 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. 9. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от
значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата, сигнала, искането, запитването
или предложението на потребителя на енергийни услуги 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. 7, ал. 2 или от получаването на коригирания документ по чл. 8, 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 че потребителят на енергийни услуги не е посочил адрес за
кореспонденция, отговорът на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ се счита за редовно
изпратен, ако е адресиран до пощенския или имейл адрес за кореспонденция на потребителя,
регистриран в клиентската база данни на дружеството. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ
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. 10. В случай на организирана среща с жалбоподателя срокът за съставяне на
отговора от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ следва да се удължи с времето, отнело
организацията и провеждането на срещата, но не повече от 7 (седем) работни дни.
Чл. 11. Жалбоподателят следва да бъде уведомен за решението, взето по жалбата в
писмен вид.
Чл. 12. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са
основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или
неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 9, ал. 2.
(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в
писмения отговор до подателя.
(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги
уведомява писмено за това.
Чл. 13. В случай на подаване на жалба до КЕВР чрез МЕТ Австрия Енерджи Трейд
ГмбХ или ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както и в случаите,
когато не е получил отговор по нея, дружеството изпраща цялата преписка на КЕВР не покъсно от 7 (седем) работни дни след получаването й заедно със становището си по нея.
Чл. 14. Ако постъпилият в МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ документ е сигнал,
предложение, искане или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, дружеството
полага усилия в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от датата на вписване в регистъра по
чл. 7, ал. 2 на документа, да направи необходимите проверки и предприеме съответните
мерки, ако такива бъдат счетени за необходими.
Чл. 15. Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на МЕТ
Австрия Енерджи Трейд ГмбХ по сигнала, предложението, искането му в срок от 5 (пет)
работни дни след решение дали и, ако да - какви мерки ще бъдат взети за удовлетворяване на
исканията на подателя.
Раздел четвърти „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.
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§ 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 МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, регистрирано в Търговския
регистър на Виена под фирмен номер FN 326889w, лицензия № Л-552-15 от 24.09.2021 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 МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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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