РЕШЕНИЕ
№ Л - 567
от 30.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 30.09.2021 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-950 от 15.09.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-62 от
30.07.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. с искане за издаване на лицензия за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и
доказателства при проведеното на 24.09.2021 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. с искане за
издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание
чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-188 от 03.08.2021 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 писмo с изх. № Е-ЗЛР-Л-62 от
10.08.2021 г. от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е изискано да представи следните допълнителни
данни и документи: доказателства за представителната власт на адв. Радослав Миков и адв.
Катерина Новакова съгласно изискванията на чл. 3, ал. 5 от НЛДЕ – пълномощно с
нотариално заверен подпис на лицето, представляващо по закон заявителя; копия от дипломи
за завършено образование и квалификация на ръководния персонал на дружеството съгласно
чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, както и документи, удостоверяващи трудово-правната
обвързаност на лицата от ръководния персонал с „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.; доказателства
за притежаваните материални ресурси, включително доказателства за изградената
информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, а именно: копия на договори и
фактури за покупка на компютърни компоненти и сотфтуер; копия на договори за
електронна поща; писмо за потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на
природен газ, че компютърните компоненти и софтуер на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.
отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trayport
Joule, в т.ч. по отношение на операционната система, минимален размер на оперативната
памет и софтуерни програми; доказателства за предоставените от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“
С.А. обезпечения по договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД; прогнозни счетоводни баласи,
отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана
съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ и данни за извършени сделки с природен газ и сключени
договори с клиенти за доставка на природен газ на българския пазар. С писма с вх. № Е-ЗЛРЛ-62 от 18.08.2021 г., от 09.09.2021 г. и от 14.09.2021 г. заявителят е представил изисканите
данни и документи.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ Е-Дк-950 от 15.09.2021 г., приет с решение по Протокол № 198 от 20.09.2021 г., т. 3. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 24.09.2021 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.
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След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-62 от 30.07.2021 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 представените Общо удостоверение с реф. № 1422846.2049175 от
02.03.2021 г. и Удостоверение за представителна власт с реф. № 1504927.2175810 от
27.05.2021 г., издадени от Търговско-промишлената палата на Р Гърция и препис от Устава
на дружеството с реф. № 1338757.1924701 от 08.12.2020 г., заявителят е акционерно
дружество с ЕТР № 556901000, вписано в Общия търговския регистър на Р Гърция, със
седалище и адрес на управление: авеню „Марину Антипа“ № 92, п.к. 14121, община
Хераклион, Атики.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. има следния предмет на дейност: основни – изпомпване
на природен газ (доставен в течно или газообразно състояние) и търговия на едро с природен
газ, в течно или газообразно състояние; вторични – други строителни индустрии,
неуточнени, регистрирани другаде; търговия на едро с природен газ, в течно или газообразно
състояние; изпомпване на природен газ, доставен в течно или газообразно състояние; услуги
по пренос на природен газ чрез тръбопроводи; строителни работи за магистрални
газопроводи; услуги по разпределение на газообразни горива чрез тръбопроводи; търговия
на дребно с природен газ, в течно или газообразно състояние; услуги по търговия (продажба)
с електроенергия; търговия с газообразни горива посредством тръбопроводи; преработване и
депониране на неопасни отпадъци; услуги по компостиране на отпадъци; услуги по
оползотворяване на други неметални суровини; производство на етилен, пропилен, бутилен,
бутадиен и други газьоли или въглеводородни газове, с изключение на природен газ;
търговия на едро с други течни и газообразни горива и свързани продукти; търговия на едро
с етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и други газьоли или въглеводородни газове, с
изключение на природен газ; търговия на едро с асфалт или нефтен битум и битуминозен
пясък; производство на електроенергия; производство на въглеводороди и продукти от тях;
разпространение на газообразни горива посредством тръбопроводи; инженерно, химическо
или друго третиране на неметални отпадъци за превръщане във вторични суровини.
Капиталът на дружеството е в размер на 17 518 199,2 (седемнадесет милиона
петстотин и осемнадесет хиляди, сто деветдесет и девет) евро, разпределен в 198 980
поименни акции, всяка с номинална стойност 88,04 евро, като „ХЕЛЕНИК РИПЪБЛИК
АСЕТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ФЪНД“ С.А. (HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT
FUND S.A.) има 65% дялово участие и „ХЕЛИНИК ПЕТРОЛИЪМ СОСИЕТЕ АНОНИМЕ“
(HELLENIC PETROLEUM SOCIETE ANONYME) е с 35% дялово участие. Дружеството се
управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: Асимакис Фотопулос;
Димитриос Сакалайос; Димитриос Самолис; Марика Ламбру; Евангелос Козмас; Павлос
Камарас; Елени Зилакаки; Панайотис Деметропулос; Йорданис Прокопидис – заместникпредседател; Йоанис Пападопулос – председател; Константинос Ксифарас – главен
изпълнителен директор. Представители на дружеството, които не са членове на Съвета на
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директорите са: (…). Председателят на Съвета на директорите представлява дружеството
съдебно и извънсъдебно, следи за изпълнението на решенията на Съвета на директорите,
представлява и може да обвързва правно дружеството по отношение на всякакви въпроси,
свързани с дейността на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., съгласно решенията на
представителните органи. Главният изпълнителен директор представлява и обвързва
заявителя пред трети страни по всички въпроси, свързани с дейностите и операциите на
дружеството. Управлението на делата на дружеството и представителството на дружеството
пред трети страни при изпълнение на търговски дейности, включитело всякакви дейности,
които попадат в обхвата на разпоредбите на Правилник за възлагане и изпълнение на
проекти и Правилник за възлагане на поръчки, се осъщрествява от лицата на ръководни
длъжности в дружеството, надлежно упълномощени за тази цел.
Видно от горното, „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. e търговец, регистриран по
законодателството на Р Гърция, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7
от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от
ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз.
2. Видно от представените декларации от членовете на Съвета на директорите в
качеството им на членове на управителния орган на заявителя, същите 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. Главният изпълнителен
директор на дружеството, в качеството си на негов представител, е декларирал, че „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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“ и не
му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност. Представена е и декларация за
истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. В допълнение
е представено Удостоверение с реф. № 8971/2021 от 03.06.2021 г. от Първоинстанционен съд
на Атина, Отделение по несъстоятелност и Удостоверение с реф. № 28165/2021 от 03.06.2021
г. от Първоинстанционен съд на Атина 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е поискало да му бъде
издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи:
Дружеството посочва, че десетгодишен срок е необходим и обоснован с оглед
реализацията на бизнес намеренията на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. в Р България. Предвид
активното участие на заявителя на българския пазар на природен газ и опита на други
европейски пазари на природен газ „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. счита, че българския пазар
има сериозни перспективи за развитие. Дружеството отбелязва, че това разбиране се базира
на тенденциите за повишена конкуренция, продължаващото отваряне на свободния пазар на
природен газ и изискванията на европейските регламенти и директиви по отношение на
интеграцията на либерализирания пазар в страната и региона. Заявителят подчертава, че за
разрастването и развитието на пазара допринасят действащият вече организиран борсов
пазар на природен газ и увеличаването на продуктовото портфолио на платформата,
развитието на газовата инфраструктура в страната, както и промените в регулаторната
рамка. Според заявителя предлаганият 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 Р България.
С оглед гореизложеното, предложеният срок на лицензията е обоснован.
4. Технически възможности и материални ресурси за осъществяване на
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дейността „търговия с природен газ“:
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 7 от ЗЕ, 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.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. предвижда да извършва дейността „търговия с природен
газ“ от офис на адрес: авеню „Марину Антипа“ № 92, п.к.14121, Община Хераклион, Атики,
Република Гърция. В тази връзка е представено копие на Частен договор за удължаване и
изменение на срока на договор за наем на недвижим имот за търговско ползване от
25.06.2021 г., сключен между (…) и „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. АД посочва, че дейността на дружеството ще се
осъществява чрез информационна система със следните технически характеристики:
операционна система Windows 10, 64 bit; версия на Word 2016, 64 bit; версия на Excel 2016,
64 bit; антивирусна защита Symantec (Broadcom) EndPoint Security 14; защитна стена Cisco
w/FirePower; сървъри Windows 2012 – 2019, Vmware 6.7; електронна поща Outlook 2016, 64
bit; имейл сървър Office 365; връзка със системата за търговия Trayport Joule Direct – Joule
front-end Microsoft, NET Framework 4.7.2., TSL/SSL сертификати; централни сървъри и
системи за съхранение IBM, Lenovo; SAP 6 – счетоводна система. В тази връзка дружеството
е представило копие на Справка от центъра за обслужване на лицензианти на Microsoft
относно валиден Договор за лицензии с Microsoft с идн. № (…), както и копие на фактура. В
допълнение заявителят е представил Споразумение № (…) от (…) г. със (…) за предоставяне
на хардуер и софтуер услуги за техническа поддръжка и обслужване, както и справки за
статуса на антивирусната система и защитната стена
Дружеството посочва, че разполага с интернет връзка със симетрична скорост 250
Mbps, като в тази връзка е представило Договор № (…) от (…) г. за предоставяне на услуги
за достъп до интернет с (…) и Договор от 01.01.2021 г., сключен със същото дружество за
подновяване на договорения срок за 12 (дванадесет) месеца, както и копия на фактури за
заплатени услуги.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило информация относно информационните и
комуникационните средства, чрез които ще се осъществява търговията с природен газ, както
следва: Intra PC Unlimited Work 9 Gen., Intel Core i5 940, със всички необходими входноизходни периферни устройства, за закупуването на които дружеството е представило копие
на фактура.
С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху
техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил
копие на писмо с изх. № ГХБ 468 от 22.07.2021 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. и
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и че от м. март 2020 г. дружеството има успешен достъп до
системата за борсова търговия и реализирани сделки на нея.
Заявителят е представил копие на писмо с изх. № БТГ 74-00-192-(1) от 29.07.2021 г. от
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в което се посочва, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. има достъп до
Платформата за търговско диспечиране (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; получава 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.
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В допълнение, дружеството е представило електронно писмо от 17.06.2016 г. от
Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) с потвърждение, че
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., с ACER код: А0004373H.GR, е регистриран администратор по
Registered Reporting Mechanism (RRM), съгласно изискванията за докладване на собствена
информация по Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с
енергия.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.
притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“.
5. Човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило схема на управленската структура, както и
трудови договори. Представени са препис на учредителен акт на дружеството,
автобиографии, копия на дипломи за завършено образование и сертификати, удостоверяващи
опита и квалификацията на членовете на управителния орган и персонала за извършване на
дейността „търговия с природен газ“.
Видно от представената информация, членове на Съвета на директорите, които са
заети с дейността „търговия с природен газ“, имат дългогодишен професионален опит в
сферата на енергетиката, бизнес развитието, инвестициите и финансите, като са заемали
ръководни позиции в държавни учреждения и частни дружества. Организационната
структура на дружеството включва Главен изпълнителен директор, Правен отдел, Съветник
по бизнес развитие, Отговорник за спазване на антитръстовите правила, Служба по
европейски въпроси и международни отношения, Направление „Дъщерни дружества“,
Бизнес звено за финансови дейности, Бизнес звено за търговски дейности, Бизнес звено за
стратегия и развитие и Бизнес звено за административни дейности. Пряко ангажирани с
дейността „търговия с природен газ“ са двама служители на мениджърска длъжност:
ръководител на Правен отдел и отговорник за спазване на антитръстовите правила. В
дейността на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България са
трима служители, съгласно сключени с тях трудови договори – ръководител на отдел
„Клиенти и пазари“, ръководител на звено „Регионални пазари“ и сътрудник в звено
„Регионални пазари“. От представените документи е видно, че персоналът притежава
квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара
на природен газ.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. посочва, че е основният вносител на природен газ и на
втечнен природен газ в Р Гърция, като притежава повече от 25 години опит на гръцкия пазар
на природен газ. Дружеството отбелязва, че е страна по най-големия за Р Гърция
дългосрочен договор с (…) и е единственото дружество в Р Гърция, което е подписало
дългосрочни договори с (…). В допълнение заявителят посочва, че е започнал да сключва
сделки с природен газ в Р България през 2017 г., като по този начин е придобил значителен
опит и познания за правилата и практиките, приложими на българския газов пазар. „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. е установило регулярен бизнес с природен газ с български търговци и
индивидуални потребители, като е въвело и хеджиране в газовите операции на дружеството.
В тази връзка дружеството е представило Договор от 08.11.2019 г. за покупко-продажба на
природен газ, сключен с (…), по силата на който е продало (…) MWh природен газ на
Виртуална търговска точка, както и Договор № 1102 от 31.05.2021 г. за покупко-продажба на
природен газ, сключен с (…), по силата на който е продало (…) MWh природен газ на
Виртуална търговска точка.
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А.
притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“.
6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен
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газ“
От одитираните годишни финансови отчети на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е видно,
че дружеството отчита печалба от 243 165 хил. евро за 2018 г., печалба от от 67 951 хил. евро
за 2019 г. и печалба в размер на 37 500 хил. евро за 2020 г. Общите приходи на дружеството
намаляват от 1 257 822 хил. евро през 2018 г. на 418 311 хил. евро за 2020 г. Общите разходи
на дружеството намаляват от 952 562 хил. евро за 2018 г. на 380 541 хил. евро за 2020 г.
Общата сума на активите на дружеството намаляват от 1 666 329 хил. евро за 2018 г.
на 731 094 хил. евро за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 1 106 687 хил. евро за 2018 г.
на 108 447 хил. евро за 2020 г. Текущите активи намаляват от 559 642 хил. евро за 2018 г. на
539 244 хил. евро за 2020 г.
Акционерният капитал намалява от 180 632 хил. евро за 2018 г. на 100 922 хил. евро за
2020 г., а собственият капитал на дружеството намалява от 912 975 хил. евро за 2018 г. на
450 842 хил. евро за 2020 г. Нетекущите пасиви се намаляват за периода от 531 926 хил. евро
за 2018 г. до 4377 хил. евро за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 221 427 хил. евро за
2018 г. на 275 875 хил. евро за 2020 г.
Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода се увеличава от 0,82 за 2018 г. на 10,50 за 2019 г. и намалява до 4,16 за 2020 г., което
означава, че за периода дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за
инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от
2,53 за 2018 г., на 3,30 за 2019 г. и 1,95 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 1,21 за 2018 г., 7,13 за 2019 г. и 1,61 за 2020 г. и
означава, 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. може да се определи като много
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,
а именно търговия и доставка на природен газ, както и дивиденти от участия в юридически
лица. Дружеството е представило копие на писмо от 18.06.2021 г. от (…) за потвърждение на
налично салдо по сметка на дружеството в евро.
Видно от писмо с изх. № БТГ 74-00-192-(1) от 29.07.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД,
заявителят има сключени действащи договори с оператора на преносната система 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 обезпечения, както и договор за
ползване на виртуална търговска точка. В потвърждение на задължението за поддържане на
обезпечения са предоставени потвърждения за плащане (Суифт) относно предоставени
гаранционни депозити по договорите, както следва:
1. Потвърждение за плащане (Суифт) от 17.04.2019 г. от (…) по Договор за достъп и
пренос на природен газ: гаранционен депозит в размер на (…) лв.
2. Потвърждение за плащане (Суифт) с реф. № 20190410110052005 от 10.04.2019 г. от
(…) по Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране: гаранционен депозит
в размер на (…)лв.
II. Бизнес план на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2021 – 2025 г.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.
За периода на бизнес плана 2021 г. – 2025 г. дружеството планира да продаде на
българския пазар (…) GWh природен газ на стойност (…) хил. лв. Стратегията на заявителя е
да предоставя природен газ на конкурентни цени от диференцирани източници и да
увеличава пазарния си дял на българския пазар и регионалните пазари.
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. предвижда да продава природен газ на индустриални
консуматори на организиран пазар и на едро. Прогнозните обеми природен газ за търговия и
средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:
Параметри
Общо покупки/продажби на природен газ, GWh
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh

Таблица № 1
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)

2021 г.
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

В бизнес плана „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. е представило SWОT анализ, в който
дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните опасности за дейността си.
2. Прогнозни годишни финансови отчети
„ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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.
Общо активите се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. до (…) хил. евро за 2025 г.
Нетекущите активи на дружеството нарастват от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за
2025 г., а текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. евро за 2021 г. на (…)
хил. евро за 2025 г. Акционерният капитал за 2021 г. е 17 518 хил. евро и остава със същата
стойност до края на периода. Собственият капитал нараства от 392 493 хил. евро за 2021 г. на
485 415 хил. евро за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба.
Нетекущите пасиви се увеличат от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за 2025 г., а
текущите пасиви намаляват от (…) хил. евро за 2021 г. на (…) хил. евро за 2025 г. От
представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че
прогнозираните парични средства и парични еквиваленти в края на периода за всяка една
година от бизнес плана 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. 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.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност 2,35 за 2021 г. и се изменя до (…) за 2025 г. Коефициентът показва, че дружеството
няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в
нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 1,78 през 2021 г. се
увеличава до (…) през 2025 г. и показва, 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 1,26 за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. което означава, че дружеството
няма 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 „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. ще бъде много добро за целия период на бизнес плана.
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 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 „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А.
Раздел Първи „Общи положения“
Чл. 1. Правилата за работа с потребители на енергийни услуги на „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. (Правилата) уреждат процедурите за работа с потребители, реда и
сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и
предложения, както и информацията, която се предоставя на клиентите от Дружеството.
Чл. 2. (1) Дружеството е „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., с ЕТР № 556901000, вписано в
Общия търговския регистър на Р Гърция, със седалище и адрес на управление: авеню
„Марину Антипа” № 92, п.к. 14121, община Хераклион, Атики, притежаващо лицензия №
............../......... г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република
България за срок от …. години.
(2) Клиент е всяко лице, което е сключило договор за покупка на природен газ с
Дружеството или което е в процес на преговори за сключване на такъв договор.
Чл. 3. (1) Дружеството, като търговец на природен газ, сключва сделки за продажба
на природен газ въз основа на писмени договори по свободно договорени цени съгласно
разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и Правилата за
търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.).
(2) Дружеството създава и поддържа информационна база данни за всички сключени
договори с клиентите.
Раздел Втори „Взаимоотношения с клиенти“
Чл. 4. (1) Дружеството предоставя на своите клиенти информация за:
1. начините на плащане и цените на услугите, свързани с лицензионната дейност;
2. информация, относно средствата за уреждане на спорове;
3. възможни методи за плащане, които отразяват 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.
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Чл. 5. (1) Центърът за работа с клиенти се намира на адрес: ………; работно време на
центъра за работа с клиенти: ………; електронен адрес:……, тел.:…….
(2) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството,
включително адрес, телефон, факс и електронен адрес.
Чл. 6. В центъра за работа с клиенти, същите могат да:
1. подават документи, свързани с доставките на природен газ;
2. искат информация, относно данните за потреблението и условията на договорите;
3. представят претенции по договорите;
4. подават жалби, сигнали и предложения.
Чл. 7. Дружеството обменя информация в писмен вид, включително електронен, с
клиентите във връзка със сключването, изменението, допълнението и прекратяването на
договори.
Раздел Трети „Ред и срокове за подаване, разглеждане, проверка и отговор на
подадените жалби, сигнали и предложения“
Чл. 8. Всеки документ, подаден в Дружеството от клиент, се регистрира във входящ
регистър.
Чл. 9. (1) Подавана от клиент жалба трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е написана на български език;
2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя, както и наименованието на
лицето, срещу което е жалбата;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако
подателят разполага с такива;
5. да е подписана от жалбоподателя.
(2) Ако жалбата не отговаря на изискванията на ал. 1, същата се връща на
жалбоподателя с указания за коригирането й.
(3) След получаване на коригираната жалба, същата се разглежда по същество, като се
събират доказателства, ако е необходимо. При необходимост може да бъде организирана
среща с подателя, на която да бъдат обсъдени оплакванията му, основателността им и
начините за удовлетворение на исканията му.
Чл. 10 (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от
значение за разглеждания случай, да отговори на жалбата на клиента писмено по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.
(2) Срокът за отговор по ал. 1 е 30 (тридесет) дни от датата на вписване в регистъра по
чл. 8 или от получаването на коригирания документ по чл. 9, 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 10 (десет) дни, за което
дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2.
Чл. 11. Дружеството уведомява жалбоподателя за решението, взето по жалбата, в
писмен вид в срока по чл. 10, ал. 2.
Чл. 12. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, са основателни, Дружеството
взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от
срока по чл. 10, ал. 2.
(2) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, Дружеството ги
уведомява писмено за това.
(3) В случай че жалбата или сигналът не бъдат уважени, Дружеството посочва своите
мотиви за това в писмения отговор до подателя.
Чл. 13. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да
подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което
изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен
срок.
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Чл. 14. (1) Ако постъпилият в Дружеството документ е сигнал, предложение, искане
или някакъв друг подобен документ, различен от жалба, в рамките на 15 (петнадесет)
работни дни се правят необходимите проверки и се набелязват мерки за действие, ако такива
бъдат счетени за необходими от Дружеството.
(2) Подателят на документа следва да бъде уведомен за становището на „ДЕПА
КЪМЪРШАЛ“ С.А. по сигнала, предложението, искането му в срок от 3 (три) работни дни
след решение какви мерки ще бъдат взети за удовлетворяване на подателя.
Чл. 15. Дружеството съхранява преписките по жалбите, сигналите и предложенията в
срок, съгласно действащото законодателство.
Чл. 16. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на
документа, при поискване от 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.
§ 2. В случай на изменения в законодателството, които водят до противоречие с
разпоредбите на тези Правила, то спорните текстове 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А., вписано в Общия търговския регистър
на Р Гърция с ЕТР № 556901000, лицензия № Л-567-15 от 30.09.2021 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 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. Правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14
(четиринадесет) дневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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