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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л - 587 

от 22.12.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 22.12.2021 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-1266 от 06.12.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-127 от 

05.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД с искане за издаване на лицензия за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, както и събраните данни и 

доказателства при проведеното на 16.12.2021 г. открито заседание, установи следното:  
 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-127 от 05.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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-290 от 09.11.2021 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-127 от 

11.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е изискано да представи следните 

допълнителни данни и документи: данни за извършени сделки с природен газ и сключени 

договори с клиенти за доставка на природен газ, включително на българския пазар; 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 договор и фактури за покупка на компютърни компоненти и софтуер; копие на договори 

за осигуряване на интернет и телекомуникационни услуги и електронна поща; писмо за 

потвърждение от оператор на организиран борсов пазар на природен газ, че компютърните 

компоненти и софтуер на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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; 

копие на писмо от оператора на газопреносна система, с което се удостоверяват наличните 

депозити по действащите договори със „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, ако има такива; 

прогнозни цени за покупка и прогнозни цени за продажба на природен газ, прогнозен 

счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за периода 

на бизнес плана по години в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ; копия от 

дипломи за завършено образование и квалификация на ръководния персонал и на всички 

лица от персонала, които ще бъдат заети в упражняване на лицензионната дейност „търговия 

с природен газ“ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 и чл. 11, ал. 7, т. 3 от НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-

ЗЛР-Л-127 от 23.11.2021 г. заявителят е представил изисканите данни и документи. С писма 

с вх. № Е-ЗЛР-Л-127 от 30.11.2021 г. и от 01.12.2021 г. са представени допълнителни данни и 

документи. 

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

№ E-Дк-1266 от 06.12.2021 г., приет с решение по Протокол № 284 от 09.12.2021 г., т. 6. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 16.12.2021 г. е проведено открито 

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

заявил, че няма забележки по доклада. 
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След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

 

I. „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-127 от 

05.11.2021 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. № 

20211004125632 от 04.10.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 113509219, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на 

управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Владайско въстание“ 

№ 1. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД има следния предмет на дейност: производство на 

прокат и изделия от черни метали, обучение за професионална квалификация, комисионна, 

спедиционна, складова, строителна, лизингова дейност, вътрешен и международен 

транспорт, търговия с автомобили, сервиз и гаранционно обслужване, представителство и 

посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, бартер и всякакви 

други дейности, разрешени със закон. Основната дейност на дружеството съгласно 

Националния класификатор на икономическите дейности на Р България е 2452, леене на 

стомана. 

Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 115 822 000 (сто и 

петнадесет милиона осемстотин двадесет и две хиляди) лева, разпределен на 1 158 220 (един 

милион сто петдесет и осем хиляди двеста и двадесет) поименни акции, всяка с номинална 

стойност 100 (сто) лева. Акциите са собственост на две акционерни дружества: 

„ВИОХАЛКО“ АД, регистрирано по законодателството на Кралство Белгия, което 

притежава 1 158 219 акции и „СИДЕНОР СТОМАНЕНА ИНДУСТРИЯ“ АД, регистрирано 

по законодателството на Р Гърция, което притежава 1 акция. Дружеството се управлява от 

Съвет на директорите в състав: Антон Кирилов Петров, Атанасиос Атанасопулос, Николаос 

Мариу, Ставрос Теодоропулос, Василиос Папантониу, Елиас Стасинопулос и Йоанис 

Пападимитриу. „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД се представлява от всеки двама от следните 

членове на Съвета на директорите, действащи заедно: Василиос Папантониу, Николаос 

Мариу и Йоанис Пападимитриу. 

Видно от горното, „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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. 

 

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 
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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 са представени Удостоверения 

с изх. № 20211004125714 от 04.10.2021 г. и с изх. № 20211004125759 от 04.10.2021 г. от 

Агенцията 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 (десет) години, който срок е обоснован със следните 

аргументи: 

Дружеството посочва, че развитието на пазара на природен газ в Р България и региона 

е изключително динамично и не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза 

на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от пет 

години. В допълнение дружеството отбелязва, че този срок е в контекста на политиката на 

Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници 

като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и природен газ, както и за подкрепа 

на декарбонизацията. Освен това заявителят счита, че посоченият срок ще му позволи да 

провежда гъвкава политика спрямо клиентите, с акцент към спазване на действащото 

законодателство, договорните взаимоотношения, спазване на системата за управление на 

качеството и система за управление на информационната сигурност в съответствие с 

европейските стандарти и добри практики. Според дружеството посоченият период ще 

позволи оптимално прилагане на възможните методи и средства за балансиране спрямо 

клиентите на дружеството при търговията с природен газ, като не се нарушава енергийния 

баланс на захранването на дружеството с природен газ, което е основен приоритет на 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД като производствено предприятие от бранша Металургия. 

Заявителят посочва, че десетгодишният срок ще позволи съсредоточаване на усилията на 

дружеството в следните насоки: непрекъснато наблюдение на процесите на подготовка и 

промяна на нормативната база за работа на пазара, както и подготовка на дружеството за 

работа при новите условия; детайлно изучаване и анализ на пазара, както и нуждите и 

изискванията на търговските партньори; непрекъснато обучение и повишаване на 

квалификацията на персонала; провеждане на успешна маркетингова политика; развитие и 

адаптиране на оперативната структура на компанията към условията на българския и 

регионалния пазар; използване на съвременни и ефективни технически средства – хардуер; 

софтуер; телекомуникационни услуги; оптимизиране на разходите и подобряване на 

ефективността на всяка следваща търговска операция, на звената в дружеството и 

дружеството като цяло; партньорство, коректност, колегиалност и търсене на взаимна полза 

във всяка търговска дейност. 

С оглед гореизложеното, предложеният от заявителя 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. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД предвижда да извършва дейността „търговия с 

природен газ“ от офис в гр. Перник в административната сграда на „Стомана Индъстри“ АД, 

която се намира на ул. „Владайско въстание“ № 1. Дружеството разполага и със собствени 
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моторни превозни средства. Дружеството посочва, че в административната сграда са 

осигурени всички консумативи, включително интернет свързаност, телефон и други 

телекомуникационни услуги. Осигурени са и техническите ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“, както следва: персонални компютри с основни 

характеристики на хардуер HP desktop – размер на екрана LG 23 инча, размер и тип на 

паметта 8 GB DDR 3, процесор Intel Core I3 8100 3,6 GHz, твърд диск 2х500 GB, видео карта 

интегрирана в дъното, интерфейси USB VGA HDMI COM; мишки и клавиатури; лаптопи; 

мултифункционални устройства (принтер, копир, скенер) Konica Minolta. В тази връзка 

заявителят е представил копия на фактури. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило информация относно софтуерните и 

програмни продукти, които се използват за търговия с природен газ, както следва: 

Операционна система – Windows 10 Pro; софтуер лиценз за SAP; Micгosoft Office 365 

Enterprise Е3; Microsoft Exchange (сървърна имейл програма); Система за борсова търговия с 

природен газ (ETS) – Trayport Joule Direct; сървър Thawte revocation server; уеб инсталираща 

програма Unisys Distributed system, DS32 version 2.301; версия за текстообработваща 

програма MS Office 2016; версия на софтуер за електронна таблица MS Office 2016; версия 

на клиента за електронна поща MS Office 2016; Програма за използване на електронната 

платформа за виртуална търговия с природен газ IE 11, Google Chrome; версия на 

антивирусна защита Windows Defender. 

ИТ оборудването е разположено в офиса на дружеството в климатизирано помещение 

и с няколкократно резервирано захранване. Сървърите са защитени с хардуерни файъруоли и 

множество управляеми комутатори за разделение на подмрежите. Офис компютрите са част 

от домейн и са с инсталирана антивирусна защита централно управлявана от специализиран 

сървърен софтуер. Самият офис е свързан с интернет чрез основен и резервен доставчик за 

гарантиран пренос на информацията. Резервираността и осигуряването на всяко едно ниво на 

сигурност е в крак с модерните тенденции за изграждане на средни и големи мрежи. 

Дружеството има наети собствени ИТ експерти в дирекция „Информационни и 

комуникационни технологии“, които гарантират безпроблемното функциониране на 

оборудването и своевременното отстраняване на технически неизправности. В тази връзка 

заявителят е представил Договор № SIAD 107 от 21.07.2021 г. с „Теленор България“ ЕАД за 

доставка на интернет достъп със скорост за сваляне и качване на данни 1Gbps за 

международен и български трафик на 8 статични IP адреса на заявителя. 

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 582 от 18.11.2021 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД и „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД. В писмото се допълва, че „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД има права върху техническата 

осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа на „Газов 

Хъб Балкан“ ЕАД и считано от м. януари 2020 г. има успешен достъп до системата за 

борсова търговия и реализирани сделки на нея. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 

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“ 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило схема на управленската и 

организационна структура, както и документи, удостоверяващи трудово-правната 

обвързаност на лицата от персонала с дружеството. Представени са данни за процентното 
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участие на акционерите в дружество – книга на акционерите и списък на акционерите, 

присъствали на заседание на Общото събрание на дружеството, проведено на 12.08.2021 г. 

представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено висше образование 

удостоверения и сертификати, удостоверяващи опита и квалификацията на персонала за 

извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познаването на пазара на природен газ. 

Дружеството има организационна структура за търговия с природен газ в Р България, 

която включва: Отдел за търговия с електричество и природен газ и Счетоводен отдел за 

дейности в Р България, които си сътрудничат с юридическия, информационно-

технологичния, финансовия, счетоводния отдел и отдел човешки ресурси от дружествената 

група „ВИОХАЛКО“. Отделът за търговия с електричество и природен газ има две звена: 

„Търговия с електрическа енергия“ и „Търговия с газ“. В дейността на дружеството пряко 

ангажирани с търговията с природен газ в Р България са трима служители, съгласно 

сключени с тях трудови договори – Ръководител стратегическо планиране, Мениджър отдел 

„Енергоносители“ и Газовчик. От представените документи за персонала е видно, че същият 

притежава квалификация и опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и 

познава пазара на природен газ. 

Дружеството посочва, че природния газ е един от основните енергийни източници за 

дружеството, чиято основна дейност е производство на продукти от стомана при спазване на 

екологичните, здравословни и безопасни условия на труд. Заявителят отбелязва, че има над 

30 точки за измерване, като в над 20% от точките има отчетена значителна консумация на 

природен газ. В допълнение „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД посочва, че планира да бъде 

активен участник на организирания борсов пазар на природен газ – „Газов хъб Балкан“ ЕАД, 

с цел балансиране на своето портфолио. В тази връзка, както и с оглед предоставяне на 

данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност, дружеството е 

представило следните двустранни договори за покупко-продажба на природен газ: (…). В 

допълнение са представени Договор № 1-41/2007 от 08.05.2007 г. и Анекс № 3 от 21.10.2015 

г. към него за изпълнение на сервизно поддържане и периодични проверки на газови 

съоръжения и инсталации на площадката на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Перник, 

сключени с „ТАСИ“ ООД, гр. Долни Дъбник. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 

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“ 

От одитираните годишни финансови отчети на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е 

видно, че дружеството отчита печалби за периода 2018 – 2020 г., както следва: 14 471 хил. 

лв. за 2018 г., 33 784 хил. лв. за 2019 г. и 33 084 хил. лв. за 2020 г. Общите приходи на 

дружеството намаляват от 898 644 хил. лв. през 2018 г. на 580 106 хил. лв. за 2020 г. Общите 

разходи на дружеството намаляват от 883 218 хил. лв. за 2018 г. на 616 696 хил. лв. за 2020 г. 

Общата сума на активите на дружеството намалява от 668 406 хил. лв. за 2018 г. на 

552 022 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 371 976 хил. лв. за 2018 г. на 343 

317 хил. лв. за 2020 г. Текущите активи намаляват от 296 430 хил. лв. за 2018 г. на 208 705 

хил. лв. за 2020 г. 

Записаният капитал е в размер на 66 926 хил. лв. и не се променя през годините от 

периода. Собственият капитал на дружеството намалява от 166 638 хил. лв. за 2018 г. на 99 

248 хил. лв. за 2020 г. Нетекущите активи намаляват от 371 976 хил. лв. за 2018 г. на 343 317 

хил. лв. за 2020 г. Текущите пасиви намаляват от 296 430 хил. лв. за 2018 г. на 208 705 хил. 

лв. за 2020 г. 

От паричните потоци за периода 2018 – 2020 г. е видно, че паричните наличности в 

края на всяка година от периода са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за периода 2018 – 2020 г. 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 

периода се изменя от 0,45 за 2018 г. на 0,29 за 2020 г., което означава, че дружеството не е 

разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 1,19 за 2018 г. на 0,80 за 2020 г., което 

означава, че дружеството не е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите 

си задължения. Коефициентът на финансова автономност се изменя от 0,33 за 2018 г., на 

0,22 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството е имало затруднения при покриване на 

задълженията си със собствени средства. Предвид стойностите на горепосочените 

показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо 

състояние на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД може да се определи като лошо за периода. 

Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието 

на тези източници: 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД заявява, че предвижда да осъществява лицензионната 

дейност „търговия с природен газ“ със собствени средства, като посочва, че генерира 

съществени обороти и няма затруднения при управлението на разходите за дейността си. В 

допълнение дружеството отбелязва, че поддържа (…) и други, чрез които обслужва 

търговската си дейност и е осигурило достатъчно финансови средства за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило копия на сключени действащи договори 

(…), съгласно клаузите на които дружеството има задължение да поддържа обезпечения, 

както и договор № 5181 от 30.09.2021 за ползване на виртуална търговска точка. В 

потвърждение на задължението за поддържане на обезпечения са предоставени писмо със 

изх. № 24-00-2709(1) от 17.11.2021 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно предоставени 

обезпечения и преводни нареждания за гаранционен депозит към „Булгартрансгаз“ ЕАД, 

както следва: 

(…) 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 

АД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за периода 2022 – 2026 г. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

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

2022 – 2026 г. 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД предвижда да e активен участник на газовия пазар като 

с развитието на търговската дейност планира постепенно увеличаване на търгуваните 

количества природен газ.  

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния 

газ, с включени цени за достъп и пренос, са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1  

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

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

Общо покупко/продажби на природен газ, МWh 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 100 60 46 42 42 

Средни прогнозни цени за продажби на природен 

газ на клиенти, лв./MWh 
100 60 46 42 42 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

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

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби, както следва: 24 417 хил. лв. за 

2022 г.; 35 543 хил. лв. за 2023 г.; 39 795 хил. лв. за 2024 г.; 40 705 хил. лв. за 2025 г. и 41 438 

хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от 803 661 хил. лв. за 2022 г. на 860 765 хил. лв. през 2026 

г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на 
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услуги. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 776 531 хил. лв. за 2022 г. на 814 723 

хил. лв. за 2026 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за материали, които от 489 

594 хил. лв. нарастват на 510 678 хил. лв. в края на периода. Структурата на общите разходи 

включва още разходи за: външни услуги; амортизации; персонал, себестойност на 

продадените стоки и други. 

Общо активите се увеличат от 540 621 хил. лв. за 2022 г. до 619 129 хил. лв. за 2026 г. 

Нетекущите активи на дружеството нарастват от 348 692 хил. лв. за 2022 г. на 324 776 хил. 

лв. за 2026 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 191 929 хил. лв. за 2022 г. на 

294 352 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси, търговските 

вземания и на пари и парични еквиваленти. Акционерният капитал за 2022 г. е 130 894 хил. 

лв. и остава с непроменена стойност за периода. Собственият капитал нараства от 200 885 

хил. лв. за 2022 г. на 362 889 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на 

неразпределената и текущата печалба. Нетекущите пасиви намаляват от 145 434 хил. лв. за 

2022 г. на 84 102 хил. лв. за 2026 г. Текущите пасиви намаляват от 194 301 хил. лв. за 2022 г. 

на 172 138 хил. лв. за 2026 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от клиенти. Плащанията за 

основната дейност са за доставчици, трудови възнаграждения и плащания на данъци. По 

отношение на инвестиционната дейност са предвидени плащания, свързани с дълготрайни 

активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания по финансов лизинг 

и лихви. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 
  Таблица № 2 

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

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 803 661 828 725 855 317 857 027 860 765 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 776 531 789 233 811 100 811 799 814 723 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 27 130 39 492 44 217 45 228 46 042 

Финансов резултат (хил. лв.) 24 417 35543 39 795 40 705 41 438 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал (СК/ДА) 
0,58 0,70 0,85 0,99 1,12 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 0,99 1,15 1,32 1,45 1,71 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
0,59 0,73 0,93 1,18 1,42 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със 

стойност 0,58 за 2022 г. и се увеличава до 1,12 за 2026 г. Това е показател, че дружеството 

може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в 

нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 0,99 през 2022 г. се 

увеличава до 1,71 през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни 

оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със 

стойност 0,59 за 2022 г. и се увеличава до 1,42 през 2026 г. Това е показател, 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 „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД е представило проект 

на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). Съгласно цитираната 
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разпоредба правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението 

и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават 

достъп до тях. Представеният проект съдържа разпоредби, касаещи отношенията на 

дружеството с клиенти на едро. Следва да се има предвид, че „клиент на едро“ е физическо 

или юридическо лице, различно от оператор на газопреносна и газоразпределителна мрежа, 

което купува природен газ с цел препродажба и същият не е „потребител на енергийни 

услуги“ по смисъла на § 1, т 41б, б. „а“ от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ. Съгласно 

легалните дефиниции в ЗЕ потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия 

или природен газ за собствено ползване. В тази връзка е необходимо да отпаднат 

съответните разпоредби от проекта на правилата. Проектът на правилата съдържа 

разпоредби, относно условията по сключване на договор за покупко-продажба на природен 

газ, в т.ч. начини и срокове на плащане, методи за възстановяване на авансово заплатена 

цена, задължение за предоставяне на банкова гаранция в полза на дружеството,  начини за 

решаване на спорове, възникнали при изпълнение или във връзка с договорите, сключени 

между дружеството и неговите клиенти. Разпоредбите следва да отпаднат от предложения 

проект, тъй като не представляват част от съдържанието на правилата, а подлежат на 

уреждане в индивидуалните договори за покупко-продажба на природен газ, които 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД ще сключва със своите клиенти. Предвид изложеното и 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 „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени 

жалби, сигнали и препоръки, решаване на спорове формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп 

до тях; 

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

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (Дружество) с ЕИК: 113509219, със седалище и адрес на 

управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Владайско въстание“ 

№ 1, притежаващо Лицензия №…………../……….за дейността „търговия с природен газ“, 

издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране за територията на Република 

България за ……………..години. 

(3) Клиенти са всички клиенти, които купуват природен газ от „СТОМАНА 

ИНДЪСТРИ“ АД за собствено ползване, по свободно договорени цени, въз основа на 

двустранно подписани договори. 

Чл. 2. (1) „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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 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. 

(ПТПГ). 

(2) Дружеството сключва писмени договори с Клиенти по стандартизирани условия, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки. 

Раздел втори „Сделки с природен газ“ 

Чл. 3. (1) Страни по сделките с природен газ са „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, в 

качеството си на търговец на природен газ, и Клиентите. 

(2) Сделките с природен газ се сключват между Дружеството и Клиентите по 

свободно договорени цени. 

(3) Сделките с природен газ между Дружеството и Клиентите се извършват въз основа 
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на писмени договори. 

(4) Условията по сключване на договор за покупко-продажба на природен газ, 

включващи, цена и качество на природния газ, начини и срокове на плащане, предлаганите 

услуги и други се уреждат в договора за покупко-продажба на природен газ. 

Чл. 4. Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ 

потребителите представят на Дружеството информация, която е необходима с оглед 

изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени 

цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ. 

Чл. 5. Промени в договорените условия по сключените индивидуални договори могат 

да се правят само по взаимно съгласие между Клиента и Дружеството. 

Чл. 6. При встъпване в договорни отношения, Клиентите и Дружеството се съгласяват 

да не разкриват пред трети страни чувствителна търговска и/или друга поверителна 

информация, станала им известна във връзка със сключените сделки помежду им, без 

предварително получено писмено съгласие от насрещната страна. 

Чл. 7. Обработването и предоставянето на лични данни на Клиентите на трети лица, 

необходими за изпълнение на задълженията по сключените сделки, се осъществява при 

Политика на защита на личните данни на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, публикувана на 

интернет страницата на дружеството (https://www.stomana.bg). 

Раздел трети „Фактуриране и плащане“ 

Чл. 8. Условията, сроковете и начините за плащане на продаваните количества 

природен газ се договарят и определят във всеки индивидуален договор между Дружеството 

и съответния Клиент.  

Чл. 9. Дружеството предоставя на Клиентите си избор на методи за плащане, 

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

количествата, заявени за доставка от Клиента. 

Чл. 10. 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 четвърти „Взаимоотношения с клиенти. Предоставяне на информация.“  

Чл. 11. Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където Клиентите могат 

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

информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, 

за подаване на жалби и запитвания. 

Чл.12. Центърът за работа с клиенти е с адрес:………… 

Чл. 13. (1) Всеки потребител има право да получава от Дружеството най-малко 

следната информация, съгласно приложимото законодателство: 

1. данни за собственото потребление на потребителя; 

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

3. информация за смяна на доставчика. 

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

Дружеството е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, 

включително телефон и електронен адрес. 

Раздел пети „Ред и срокове за получаване, разглеждане и отговор на подадените 

жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 14. (1) Дружеството разработва правила за приемане и обработка на жалбите на 

Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, който съдържа: 

1. жалбите, сигналите и предложенията на потребителите; 

2. отговорите на подадените жалби, сигнали и предложения. 

Чл. 15. (1) Клиентите имат право да подават жалби, сигнали, предложения и 

запитвания в писмен вид в деловодството на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД или чрез 

пощенски оператор на адреса на Дружеството: гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1, 

или изпратени на електронната поща на Дружеството e-mail: dkirilov@stomana.bg. 

https://www.stomana.bg/
mailto:dkirilov@stomana.bg
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(2) Подадените жалби, сигнали, предложения и запитвания се вписват в регистъра по 

чл. 14, ал. 2. 

Чл. 16. Подадените от Клиентите жалби, сигнали, предложения или запитвания 

следва да са написани на български език, да са подписани от подателя – Клиента или 

упълномощено от него лице и да съдържат следната информация: 

1. Име на подателя, пощенски и e-mail адрес за кореспонденция, телефон за обратна 

връзка; 

2. Номер и/или дата на договора, в случай че жалбата, сигнала или предложението е 

свързано с конкретен договор; 

3. Изложение на жалбата, сигнала или предложението с посочване в какво се състои 

искането; 

4. Обстоятелствата по случая и доказателства, ако подателя разполага с такива; 

5. Копия от всички свързани документи, ако подателя разполага с такива; 

6. Пълномощно или копие от него, в случай че Клиентът се представлява от 

упълномощено лице. 

Чл. 17. В случай че подадените жалби, сигнали, предложения и искания не отговарят 

на изискванията по чл. 16, Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя на 

посочения от него пощенски и/или e-mail адрес за кореспонденция с указания в какво се 

състои нередовността. Дружеството подготвя и изпраща отговор след представяне на жалба, 

сигнал, предложение и запитване с отстранени нередовности, съгласно посоченото в 

писменото уведомление. 

Чл. 18. В случай че част от информацията, представена от Клиента в жалбата, сигнала 

или предложението, има поверителен характер, подателят следва изрично да посочи това 

обстоятелство. 

Чл. 19. Клиентът има право да поиска информация за етапа на разглеждане на своята 

жалба, сигнал или предложение. 

Чл. 20. Дружеството извършва проверка по подадените жалба, сигнал, предложение 

или запитване от Клиента и отговаря писмено в срок до 30 (тридесет) дни от датата на 

постъпване на документа или от датата на привеждането им в съответствие с изискванията 

на чл. 16. 

Чл. 21. (1) Когато жалбата е основателна, Дружеството взема мерки за отстраняване 

на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 20. 

(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. 

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

срок, срокът за разглеждане се удължава, но не с повече от 10 дни, за което Дружеството 

уведомява писмено Клиента в срока по чл. 20. 

Чл. 22. Дружеството има право да изиска допълнителна информация във връзка с 

отправената жалба или сигнал от Клиента, да извършва проверки, както и да поиска 

становище от трети лица. 

Чл. 23. Дружеството изпраща отговор до Клиента на посочения от Клиента пощенски 

или e-mail адрес за кореспонденция. 

Чл. 24. При условие, че потребителят не е удовлетворен от отговора по жалба, има 

право да подаде жалба до КЕВР, по реда на ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което 

изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен 

срок. 

Чл. 25. Дружеството съхранява документация относно преписките по получените 

жалби и отговорите по тях в сроковете съгласно действащото законодателство. 

Чл. 26. Дружеството не отговаря на жалби, сигнали и предложения, когато са 

отправени анонимно или са подадени от лице, различно от представляващото лице, съгласно 

сключения договор или от лице, което не е упълномощено, съгласно изискванията на чл. 17. 

Заключителни разпоредби 
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§ 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 от публикуването им. 

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване. 

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които 

противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона. 

 

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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД, с ЕИК 113509219, лицензия № Л-587-

15 от 22.12.2021 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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 
 


