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РЕШЕНИЕ
№ Л-607
от 08.06.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 08.06.2022 г., след като разгледа доклад с вх.
№ Е-Дк-249 от 23.03.2022 г. във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД с искане за издаване на лицензия за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, както и събраните данни и
доказателства при проведеното на 06.04.2022 г. открито заседание, установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД 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-21 от 24.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.
В резултат на извършената проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от
НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 26.01.2022
г. от „Първо плинарско друщво“ ООД е изискано да представи допълнителни данни и
документи, както следва: декларация за истинността на заявените обстоятелства и на
приложените документи и данни, подписана от заявителя, на основание чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ;
бизнес план за периода 2022 – 2026 г., изготвен съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, който
съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за
паричните потоци за периода на бизнес плана по години; прогнозни цени и количества за
покупка и продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години; правила за
работа с потребители на енергийни услуги съгласно чл. 38в от Закона за енергетиката; данни
и доказателства за налични депозити по действащи договори с преносния оператор
„Булгартрансгаз“ ЕАД, ако има такива; данни за източниците за финансиране на дейността и
доказателства за наличието на тези източници. От заявителя е изискано да посочи дали
представените от него информация и документи, част от административната преписка,
съдържат търговска тайна и ако съдържат такава – да посочи съответните
информация/документи или тази част от тях, в която се съдържа, като обоснове по какъв
начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на
негов служител. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 03.02.2022 г. заявителят е представил
изисканите данни и документи.
Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление са отразени в доклад с вх.
№ E-Дк-249 от 23.03.2022 г., приет с решение по Протокол № 87 от 06.04.2022 г., т. 1. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 06.04.2022 г. е проведено открито
заседание. На откритото заседание е присъствал упълномощен представител на дружеството,
който е заявил, че е съгласен с изготвения доклад и няма забележки по него. С писмо с изх.
№ Е-ЗЛР-Л-2 от 04.05.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ ООД е изискано предоставяне
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на допълнителна информация с оглед изискването на чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, която заявителят е представил с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 11.05.2022 г.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията
приема за установено следното:
I. „Първо плинарско друщво“ ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от
18.01.2022 г. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ,
дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. Лицензия се
издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което притежава
технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна
структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по
лицензията – чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ. Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ изискването за
наличие на вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността не
се прилага по отношение на дейността „търговия с природен газ“. Не се издава лицензия на
лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в
несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано
издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл съответния срок, в който не може
да направи ново искане за издаване на лицензия – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.
1. Видно от представения документ за актуално състояние от 18.10.2021 г. – извадка
от Съдебния регистър на гр. Загреб, Република Хърватия, заявителят е дружество с
ограничена отговорност с личен идентификационен номер 58292277611, ЕУИД
HRSR.030070559, със седалище и адрес на управление: Република Хърватия, гр. Вуковар,
Господарска зона № 13.
„Първо плинарско друщво“ ООД има следния предмет на дейност: проектиране на
газови мрежи, изграждане на газова мрежа, поддръжка на газова мрежа; производство и
дистрибуция на топлинна енергия; проектиране, изграждане и поддръжка на битови
инсталации за газ, санитарна, питейна и техническа вода за отопление; покупка и продажба
на стоки, с изключение на оръжия и боеприпаси, лекарства и отрови; търговско
посредничество на вътрешния и външния пазар; представителство на чуждестранни
компании; организиране на услуги и панаири на вътрешния и външния пазар; строителство,
проектиране и надзор; транспорт и дистрибуция на газообразни горива; монтаж, поддръжка
и ремонт на измервателни уреди за контрол на газ; доставка на газ за тарифни клиенти;
доставка на газ за привилегировани клиенти; дистрибуция на газ; туристически услуги в
морския туризъм; туристически услуги при други форми на туристическо предлагане; други
туристически услуги; туристически услуги, които включват спортно-развлекателни или
приключенски дейности; приготвяне на храна и предоставяне на хранителни услуги;
приготвяне и сервиране на питиета и напитки; предоставяне на услуги за настаняване;
приготвяне на храна за консумация другаде със или без сервиране (в транспортни средства,
на събития и т.н.) и доставка на тази храна (кетъринг); производство на електрическа и
топлинна енергия от алтернативни и възобновяеми източници; производство, проектиране,
монтаж, ремонт и поддръжка на соларно оборудване и устройства и соларни системи;
производство на енергия; пренос на енергия; складиране на енергия; дистрибуция на
енергия; управление на енергийни съоръжения; доставка на енергия; търговия с енергия и
организация на енергийния пазар; търговия на едро с петролни продукти; производство на
петролни продукти; транспортиране на нефт по нефтопроводи; транспорт на петролни
продукти по продуктопроводи; транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с пътни
превозни средства; транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с железопътен
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транспорт; транспорт на нефт, петролни продукти и биогорива по водни пътища; транспорт
на нефт, петролни деривати и биогорива по продуктопроводи и други видове транспорт;
съхранение на нефт и петролни деривати; съхранение на втечнен нефтен газ; търговия на
едро с втечнен нефтен газ; продажба на дребно на втечнен пропан-бутан (ВБП);
топлоснабдяване; дейност на купувач на топлинна енергия; производство на електроенергия;
пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; организиране на пазара на
електроенергия; електроснабдяване; търговия с електроенергия; производство на газ;
производство на природен газ; транспорт на газ; съхранение на газ; управление на ВБП
терминал; дистрибуция на газ; организиране на пазара на газ; търговия с газ; транспорт за
собствени нужди; дейности по обществен транспорт на пътници и товари във вътрешния
автомобилен транспорт; транспорт за собствени нужди в международния автомобилен
транспорт; наем на автомобили и други транспортни средства; отдаване под наем на машини
и съоръжения за строителство и инженерни дейности и предмети за лична употреба и
домакински нужди; дейности по управление и поддръжка на недвижими имоти; брокерство
на недвижими имоти; дейности с недвижими имоти; техническо тестване и анализ;
електроинсталационни работи; изпълнение на инвестиционни дейности в чужбина;
инсталиране на промишлени машини и съоръжения; опаковъчни дейности; производство и
търговия с торове и подобрители на почвата; друга обработка на отпадъци; дейности по
оползотворяване на отпадъци; медиация при управление на отпадъци; транспортни
дейности; дейности по събиране на отпадъци; търговия с отпадъци; дейности по управление
на отпадъците; управление на отпадъците; тестване и анализ на отпадъци; производство,
търговия и употреба на химикали; дейности за мониторинг на качеството на въздуха;
мониторинг на емисиите на замърсители на въздуха от стационарни източници; дейност по
проверка на коректността на измервателната система за непрекъснат мониторинг на
емисиите на замърсители във въздуха от стационарни източници.
Капиталът на „Първо плинарско друщво“ ООД е в размер на 15 474 600,00
(петнадесет милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди и шестстотин) хърватски
куни.
Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по
ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.
Едноличен собственик на капитала на „Първо плинарско друщво“ ООД е „Енергия
Натуралис“ ООД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република
Хърватия, с едноличен собственик на капитала – Павао Вуйновац.
„Първо плинарско друщво“ ООД се управлява от Управителен съвет в състав: Павао
Вуйновац (председател), Антония Главаш и Ивана Иванчич (членове на Управителния
съвет). Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет (самостоятелно
и независимо), или заедно от двама членове на Управителния съвет.
Видно от горното, „Първо плинарско друщво“ ООД e търговец, регистриран по
законодателството на Република Хърватия, 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, председателят и членовете на Управителния
съвет не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла
в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени
са декларации, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в
несъстоятелност и не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с
природен газ“, нито му е отказвано издаване на лицензия за същата дейност, както и
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декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни,
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ.
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 „Първо плинарско друщво“ ООД е поискало да му
бъде издадена лицензия за срок от 10 години.
Дружеството обосновава искания срок с оглед развитието и осъществяването на
дейността му, както и укрепването на неговите позиции на пазара на природен газ в
България. Заявителят отбелязва, че изпълнението на средносрочните и дългосрочните му
планове ще има положителен ефект върху развитието на пазара и ще насърчи стабилността,
ликвидността и сигурността на пазара. Предвид факта, че развитието на пазара на природен
газ в България е динамично и че не може да се направи дългосрочна прогноза на пазарните
операции, „Първо плинарско друщво“ ООД счита, че предложеният срок е реалистичен, с
оглед очакваните дейности на дружеството.
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.
„Първо плинарско друщво“ ООД възнамерява да извършва дейността „търговия с
природен газ“ в офис сграда в гр. Вуковар, Господарска зона Вуковар № 13, Хърватия.
Дружеството е собственик на сградата и с оглед доказване на собствеността е представило
извадка от 30.09.2021 от Поземлени книги на Градски съд Вуковар.
Дружеството е заявило, че в офисите на бизнес сградата има работни места,
оборудвани с всички необходими материални ресурси, включително офис мебели и уреди,
както и средства за комуникация, както и с цялото необходимо техническо оборудване за
търговия с природен газ. Осигурени са преносими компютри от клас Lenovo Thinkpad.
Техническите параметри на преносимите компютри включват процесор Intel Core i5 и
минимум 8 GB оперативна памет, които отговарят на минималните технически нужди за
използването на операционната система и на всички други необходими информационни и
комуникационни софтуери, използвани за търговия c природен газ. Като доказателство за
наличие на материални ресурси, в това число информационна мрежа и софтуер, „Първо
плинарско друщво“ ООД е представило Договор за ИТ услуги (…)., сключен с (…) за
предоставяне на ресурси в областта на информационните и комуникационните технологии за
срок от една година. Съгласно този договор, (…) предоставя на „Първо плинарско друщво“
ООД информационни и комуникационни услуги и системи на трети страни, дават под наем
информационно и комуникационно оборудване, осигурява поддръжка, свързана с
внедряването, поддържането и използването на бизнес информационни и комуникационни
системи.
Дружеството е представило информация относно техническите характеристики на ИТ
операционната система, която използва: Windows 10 Professional, на компютрите са
интегрирани Microsoft Office 365 за корпоративни системи (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Teams и други инструменти на Microsoft), антивирусна защита (McAfee), както и други
необходими инструменти за извършване на търговия с природен газ. В бизнес плана на
дружеството е посочено, че с цел осигуряване на непрекъсната интернет връзка в сградата са
монтирани два самостоятелни, отделни, оптични кабела, които осигуряват кабелен и
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безжичен (wi-fi) достъп до телекомуникационни услуги, като (…) предоставя електронни
комуникационни услуги (оптичен интернет) за нуждите на „Първо плинарско друщво“ ООД,
чрез два различни интернет доставчика – основен и резервен. За нуждите на ежедневната
комуникация и достъп до интернет извън сградата, за служителите са на разположение
мобилни услуги, уеб услуги (уеб хостинг, домейни, сертификати, уебсайтове).
Горепосоченото техническо оборудване е конфигурирано по подходящ начин за
осигуряване на достъп до „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, регионална платформа за резервиране на
капацитет (RBP), информационна платформа за транзакции на българската виртуална
търговска точка.
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 521 от 04.10.2021 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 „Първо плинарско друщво“ ООД и „Газов Хъб Балкан“
ЕАД. В писмото се допълва, че „Първо плинарско друщво“ ООД има права върху
техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ на електронната платформа
на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, като считано от м. януари 2021 г. дружеството има успешен
достъп до системата за борсова търговия.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско друщво“
ООД 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“
Дружеството е представило схема на управленската и организационна структура,
както и доказателства относно трудово-правната обвързаност на членовете на Управителния
съвет и на персонала със заявителя (пет броя удостоверения за сключени трудови договори
от Хърватски институт за пенсионно осигуряване). Представени са автобиографии и копия
на дипломи за завършено образование, удостоверяващи опита и квалификацията на
председателя и членовете на Управителния съвет, както и на персонала, за извършване на
дейността „търговия с природен газ“.
Видно от представената информация председателят и членовете на Управителния
съвет имат дългогодишен професионален опит на ръководни позиции в енергийния сектор,
както и опит в търговията с природен газ в Хърватия и други европейски страни. В дейността
на дружеството пряко ангажирани с търговията с природен газ в Р България са трима
служители, съгласно сключени с тях трудови договори – ръководител отдел за управление на
портфейли, старши експертен сътрудник по управление на портфейли и младши сътрудник в
продажбата. От представените документи е видно, че персонала притежава квалификация и
опит в извършване на дейността „търговия с природен газ“ и познава пазара на природен газ.
Относно опита за извършване на дейността, дружеството е посочило, че е създадено
през 2001 г. и извършва дейност в цяла Европа, като се отличава от останалите участници на
хърватския пазар с балансирано портфолио, както и силни местни и международни
партньори. Осигурило е капацитет за транспорт и съхранение на природен газ в Хърватия и в
други държави и внася природен газ през двете хърватски междусистемни връзки – Рогатец и
Дравазердахели. През 2017 г. е подписало договор с (…) за покупко-продажба на природен
газ за срок от десет години.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско друщво“
ООД притежава човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“.
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6. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен
газ“
От годишните финансови отчети на „Първо плинарско друщво“ ООД е видно, че за
периода 2018 – 2020 г. дружеството отчита печалби, както следва: 111 864 куни за 2018 г.,
198 736 куни за 2019 г. и 226 556 куни за 2020 г. Общите приходи нарастват от 8 166 139
куни за 2018 г. на 9 789 079 куни през 2020 г. Общите разходи нарастват от 8 029 364 куни за
2018 г. на 9 514 570 куни за 2020 г.
Общата сума на активите на дружеството нараства от 1 136 636 куни за 2018 г. на 2
624 994 куни за 2020 г. Нетекущите активи нарастват от 243 262 куни за 2018 г. на 304 710
куни за 2020 г. Текущите активи нарастват от 893 374 хил. куни за 2018 г. на 2 320 284 куни
за 2020 г.
Вписаният капитал е в размер на 13 275 куни за 2018 г. и нараства на 15 475 куни за
2019 г. и 2020 г. Собственият капитал на дружеството нараства от 251 940 куни за 2018 г. на
440 845 куни за 2020 г. Нетекущите пасиви намаляват от 122 628 куни за 2019 г. на 118 629
куни за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 762 068 куни за 2018 г. на 2 065 520 куни
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 „Първо
плинарско друщво“ ООД за периода 2018 – 2020 г.
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за
периода нараства от 1,04 за 2018 г. на 1,45 за 2020 г., което означава, че дружеството не е
имало затруднения при инвестирането със свободен собствен капитал в нови дълготрайни
активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,17 за 2018 г. на 1,12 за 2020 г.,
което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на
текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност се изменя за периода
от 0,28 за 2018 г. на 0,20 за 2020 г., което означава, че дружеството може да е имало
затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.
Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието
на тези източници:
Заявителят е приложил потвърждение от двама членове на УС на „Първо плинарско
друщво“ ООД за наличие на сметки (в лева и евро) в „Уникредит Булбанк“ АД – централен
филиал пл. „Света Неделя“ № 7, гр. София, с цел извършване на дейност по търговия с газ на
територията на Р България. С писмо с вх. Е-ЗЛР-Л-2 от 03.02.2022 г. е посочено от същите
членове на УС, че „Първо плинарско друщво“ ООД възнамерява да реализира стабилни
приходи от дейността търговия с природен газ и да финансира със собствени средства на
компанията инвестиционните си проекти, без да планира ползване на банкови заеми.
Дружеството е представило сключени с оператора на газопреносната система
договори, а именно: Договор № (…) за достъп и пренос на природен газ; Договор (…) за
покупка и продажба на природен газ за балансиране; Договор (…) за ползване на виртуална
търговска точка.
Заявителят е представил копие на писмо с изх. № 74-00-28-(1) от 01.02.2022 г. от
„Булгартрансгаз“ ЕАД за осигурени обезпечения по сключени с дружеството договори, както
следва: по Договор № (…) за достъп и пренос на природен газ – депозит по сметка в размер
на (…) лв. и по Договор № (…) за покупка и продажба на природен газ за балансиране –
депозит по сметка в размер на (…) лв.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Първо плинарско друщво“
ООД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
II. Бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.
„Първо плинарско друщво“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.,
както следва:
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2022 – 2026 г.
„Първо плинарско друщво“ ООД планира да извършва изключително дейността по
търговия на пазара на едро, без снабдяване на крайни клиенти с газ. Прогнозните количества
природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в
таблица № 1:
Параметри
Прогнозни количества природен газ, GWh
Прогнозни цени за покупка на природен газ, лв./MWh
Прогнозни цени за продажби на природен газ, лв./MWh

2022 г.
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)
(…)

Таблица № 1
2025 г. 2026 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Заявителят е посочил, че е най-големият хърватски вносител на природен газ, търгува,
продава и снабдява природен газ на територията на страната, и търгува в Европа чрез
компаниите в Унгария, Швейцария, Италия, Словения и Босна и Херцеговина. Заявителят
отбелязва, че дружеството генерира 35 – 40% от приходите са от продажби от хърватския
газов пазар, а останалите 60 – 65% от приходите са от продажби на природен газ извън
страната.
2. Прогнозни годишни финансови отчети
„Първо плинарско друщво“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет
за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За всяка една
година от периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер
на (…) хил. лв.
Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г.
Структурата на общите приходи включва единствено приходи от продажби. Общите разходи
се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. Структурата
на общите разходи включва себестойност на продадените стоки и други разходи.
Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г., които
представляват текущи, а нетекущи активи не са планирани.
Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г.,
вследствие на увеличение на неразпределена и текуща печалба. Нетекущи пасиви не са
планирани, а текущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че в
края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни
стойности.
Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща
балансова структура, са посочени в таблица № 2:
Параметри
Общо приходи от дейността (хил. лв.)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Таблица № 2
2025 г. 2026 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Първо
плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.:
Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през
2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да
обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ
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степента на независимост от ползване на привлечени средства нараства от (…) за 2022 г. на
(…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със
собствени средства на задълженията си през периода.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„Първо плинарско друщво“ ООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на
дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на
лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с
природен газ“.
III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Първо плинарско друщво“ ООД е представило
проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. С оглед гарантиране на
защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя
проект на правила са направени изменения и допълнения, както следва:
Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Първо плинарско
друщво“ ООД
Раздел първи „Общи положения“
Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа с потребителите на енергийни услуги
(Правилата) уреждат начина на работа с клиентите в процеса на търговия с природен газ,
извършван от „Първо плинарско друщво“ ООД; реда и сроковете за получаване, преглед,
проверка и отговор на подадени жалби, искания, сигнали и предложения; информация, която
се предоставя на клиентите преди сключване на договора, както и формата на данните за
потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги получават
достъп до тях.
(2) Дружеството е „Първо плинарско друщво“ ООД с идентификационен номер
58292277611, със седалище и адрес на управление Господарска зона № 13, Вуковар,
Хърватия, притежаващо лицензия №................../................г. за дейността „търговия с
природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на
територията на Република България за срок от 10 години.
(3) Клиент е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката,
който е сключил договор за закупуване на природен газ с „Първо плинарско друщво“ ООД.
(4) Дружеството, 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 в съответствие с 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.).
(5) Тези правила се представят на Клиента при първоначално подписване на договора
за покупко-продажба на природен газ.
Раздел втори „Търговия с природен газ“
Чл. 2. Преди сключване на договор за покупко-продажба на природен газ
потребителите предоставят на Дружеството следната информация:
1. обща информация (име на клиента и адрес, ако е юридическо лице – фирма;
седалище и адрес на управление; лице/а за контакт; телефон, факс, e-mail адрес за връзка с
клиента; идентификационен номер по ДДС; данни за банкова сметка);
2. информация за количествата природен газ (в MWh);
3. друга информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените
договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и съответствието им с
изискванията на Правилата за търговия с природен газ.
Чл. 3. Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в
декларираните данни в срок от седем дни от нейното настъпване.
Чл. 4. Дружеството издава на клиентите фактури за продадения природен газ/услуги,
предоставени в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Закона за
счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и
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данъчните складове и договорите между страните.
Раздел трети „Взаимоотношения с клиенти. Център за работа с клиенти.“
Чл. 5. Актуална информация за комуникационните канали и данни за контакт е
достъпна и поддържана на интернет страницата на дружеството, включително телефон и
електронен адрес.
Чл. 6. Дружеството осигурява Център за работа с клиенти, където те могат да подават
всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация
относно условията на договорите, както и да предявяват претенции по тях, да подават жалби,
искания, сигнали и предложения.
(2) Центърът за работа с клиенти е:…………., с работно време: ……….., електронен
адрес:…………….., тел.:………………..
Чл. 7. (1) Дружеството обменя информация в писмен вид с клиентите във връзка със
сключването/прекратяването на договори.
(2) Дружеството предоставя периодично или по изискване на клиента информация
относно предоставяните услуги.
(3) 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.
Раздел четвърти „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор
на подадени жалби, искания, сигнали и предложения“
Чл. 8. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на
жалбите, исканията, сигналите и предложенията на клиентите.
(2) Дружеството поддържа регистър на жалбите, исканията, сигналите и
предложенията, който съдържа:
1. жалбите, исканията, сигналите и предложенията на потребителите;
2. отговорите на подадените жалби, искания, сигнали и предложения.
Чл. 9. (1) Жалбите, исканията, сигналите и предложенията се подават от клиентите в
писмена форма на посочения в договора за покупко-продажба на природен газ адрес, факс
или електронен адрес.
(2) Жалбите, исканията, сигналите и предложенията се вписват в регистъра по чл. 8,
ал. 2.
(3) При поискване клиент, подаващ жалба, сигнал, искане или предложение получава
входящ номер на представения от него документ.
Чл. 10. Подадените от клиенти жалби, искания, сигнали и предложения трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да са написани на български език;
2. да са посочени име и адрес на подателя, а ако подател е юридическо лице –
БУЛСТАТ/ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт;
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 са подписани от подателя или негов упълномощен представител.
Чл. 11. (1) Дружеството проверява дали подадените от клиента жалба, искане, сигнал
или предложение отговарят на изискванията.
(2) Ако жалбата, искането, сигнала, или предложението не отговарят на посочените
изисквания, дружеството изпраща на подателя писмено съобщение с указания за коригиране.
(3) Не се разглеждат анонимни жалби, искания, сигнали и предложения.
Чл. 12. (1) Дружеството е длъжно, след изясняване на фактите и обстоятелствата от
значение за разглеждания случай, да отговори на жалбите, исканията, сигналите и
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предложенията на клиента писмено по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
по електронен път.
(2) Срокът за разглеждане, проверка и отговор на подадена жалба, искане, сигнал или
предложение, е 30 (тридесет) дни от получаването ѝ или от коригирането й в случаите по чл.
11, ал. 2.
(3) В случай че за проверката на обстоятелствата по жалбата, искането, сигналът или
предложението е необходим по-дълъг срок, срокът за разглеждане може се удължава, но с не
повече от 7 (седем) дни, за което дружеството уведомява писмено клиента в срока по ал. 2.
Чл. 13. (1) Когато жалбата, искането, сигналът или предложението са основателни,
дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност в срока
по чл. 12, 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. 14. В случай че клиентът не е удовлетворен от отговора по подадена жалба, той
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.
Чл. 15. Дружеството съхранява преписките по жалбите, исканията, сигналите и
предложенията в срок, съгласно действащото законодателство. Дружеството е длъжно да
предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от клиента.
„Заключителни разпоредби“
§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № … от …… и са приложение и
неразделна част от лицензия № ……… за дейността „търговия с природен газ“.
(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен
всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.
(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.
§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които
противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 5, предложение второ и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10а от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Издава на „Първо плинарско друщво“ ООД, с личен идентификационен номер
58292277611, ЕУИД HRSR.030070559, лицензия № Л-607-15 от 08.06.2022 г. за
осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за срок от 10 (десет) години,
приложение и неразделна част от това решение.
2. Одобрява на „Първо плинарско друщво“ ООД 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
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