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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-636 

от 31.10.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.10.2022 г., след като разгледа доклад с вх. 

№ Е-Дк-1966 от 12.10.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“, както и събраните данни и доказателства при 

проведеното на 25.10.2022 г. открито заседание, установи следното:  
 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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-1153 от 25.08.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 29.08.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 31.08.2022 г. и 

вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 20.09.2022 г. заявителят е представил Допълнително споразумение от 

01.04.2020 г. към сключен договор за наем от 01.04.2015 г. и е посочил информацията и 

документите, част от административната преписка, в които се съдържа търговска тайна, 

както и обосновка защо информацията е обявена за „търговска тайна“ и не следва да бъде 

разгласявана. 

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

№ Е-Дк-1966 от 12.10.2022 г., приет с решение по Протокол № 278 от 19.10.2022 г., т. 3. В 

изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 25.10.2022 г. е проведено открито 

заседание. На откритото заседание не е присъствал представител на дружеството. 

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията 

приема за установено следното: 

I. „Приста Ойл Холдинг“ ЕAД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 

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 
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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. № 

20220613145145 от 13.06.2022 г. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e еднолично акционерно 

дружество с ЕИК 121516626, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, Област София, Община Столична, 

район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има следния предмет на дейност: придобиване, 

управление и продажба на дялове от капитала на български и чуждестранни търговски 

дружества; учредяване на търговски дружества с капитал изцяло собственост на 

холдинговото дружество; финансиране на търговски дружества, в които холдинговото 

дружество участва; собствена производствена и търговска дейност с минерални и 

синтетични масла и всички останали нефтопродукти; транспортна дейност във вътрешно и 

международно съобщение; производство и пласмент на консистентни смазки; спирачни 

течности, антифризи, подобрители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях; 

строително предприемачество; франчайзинг на търговската марка; сделки с ноу-хау и 

интелектуални продукти; складови сделки; стоков и качествен контрол върху 

нефтопродукти; търговско представителство и посредничество; експлоатационен лизинг; 

друга производствена и търговска дейност; организиране на частна охранителна дейност по 

охрана на производствени и търговски обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и 

законни интереси от противоправни посегателства; други дейности, непротиворечащи на 

закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 37 641 400 (тридесет и седем милиона 

шестстотин четиридесет и една хиляди и четиристотин) лева, разпределен на 376 414 (триста 

седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) обикновени, поименни акции, с 

право на глас, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има двустепенна система на управление. Органи на 

дружеството са едноличният собственик на капитала, Надзорен съвет и Управителен съвет. 

Дружеството се управлява от Управителен съвет, в състав: Пламен Стоилов Бобоков, 

Детелина Борисова Кръстева, Цветомир Петров Анастасов, Чавдар Дочев Данев и Николай 

Еленков Костадинов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор – Цветомир 

Петров Анастасов. 

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.  

Видно от приложения устав на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, едноличен собственик на 

капитала на дружеството е „Приста инвест 2016“ АД. Видно от извършена служебна 

проверка в търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата „Приста инвест 

2016“ АД, действителни собственици – физически лица, които притежават най-малко 25% от 

капитала „Приста инвест 2016“ АД са Атанас Стоилов Бобоков и Пламен Стоилов Бобоков, 

граждани на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД няма 

вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

Видно от горното, „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 Управителния съвет на 
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дружеството не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с 

влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените 

документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, както и 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. 

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, „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е поискало да му бъде 

издадена лицензия за срок от 10 години, който е обоснован със следните аргументи: 

Дружеството посочва, че поисканият срок му е необходим с оглед реализиране на 

програмата за развитие на дружеството и изпълнение на дългосрочния му бизнес план за 

търговия с природен газ в България и региона, съгласно които основната цел е утвърждаване 

на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД като значим търговец на природен газ, чрез осигуряване на 

необходимите материални, технически, технологични, човешки и финансови ресурси за 

извършване на лицензионната дейност. Според дружеството, десетгодишният срок  на 

лицензията ще даде възможност то да развива своята дейност в посока придобиване на 

необходимия опит в търговията с природен газ в условията на развиващ се газов пазар, както 

и да утвърди в бъдеще позициите си на либерализирания пазар на природен газ. 

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. 

„Приста Ойл Холдинг“ предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от 

офис, находящ се в гр. София, ул. „Златен рог“ № 20, съгласно договор за наем с „Левента“ 

ЕООД от 01.04.2015 г. за срок от пет години. Към договора за наем е представено 

допълнително споразумение към него, сключено на 01.04.2020 г., съгласно което договорът 

има действие между страните за пет години, считано от датата на подписване на 

допълнителното споразумение. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е посочило, че офисът е оборудван с мебели и техника за 

осъществяване на дейността на дружеството, както и с мултифункционални устройства с 

функции за копиране, размножаване, скенер и факс. За изпълнение на лицензионната 

дейност „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е осигурило за всеки от служителите компютърни 

конфигурации - компютри и периферни устройства към тях от висок клас, с хардуер и 

операционна система от последно поколение. В тази връзка е приложен договор за услугата. 

Доказателства за използваните за дейността „търговия с природен газ“ компютри са и 

представената фактура за закупуване на 14 бр. преносими компютри, както и отделни 

протоколи за приемането им като дълготрайни активи, приложени към заявлението. 

Дружеството е сключило договор за предоставяне на лицензии и свързани с тях услуги за 

управление на лицензионни споразумения, както и за доставка на облачни услуги, за 

техническа поддръжка и консултиране.  

По данни на заявителя, в офиса е изградена комуникационна вътрешна интранет 

мрежа и комуникационно мрежово оборудване, включващо рутери, модеми, суичи и др. с 

необходимите за дейността капацитети, като за целта е представена подробна схема на 
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изградената мрежова инфраструктура. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ползва комплексна 

електронна съобщителна услуга, която включва услугите „достъп до интернет“ и „Data 

VPN”, които дават техническо решение и по осигуряване управлението на 

комуникационните устройства в офиса на дружеството. Услугата „достъп до интернет“ е с 

постоянна връзка за пренос на internet protocol пакети чрез електронна съобщителна 

фиксирана мрежа за пренос на данни, при следните условия: гарантиран интернет с 

капацитет 50 мегабита/секунда, еднаква скорост в upload и download, наличност на услугата 

99,5% на годишна база и т.н., съгласно сключен договор с оператор на телекомуникационна 

мрежа. Услугата „VPN” е виртуална частна мрежа по протокола Ethernet, представляваща 

свързване на всички входни точки на дружеството чрез постоянна връзка в една виртуална 

частна среда за пренос на данни в тези точки в мрежата на оператора. Техническите 

параметри на предоставяните на дружеството услуги са описани в приложения договор с 

оператор на телекомуникационна мрежа. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е осигурило за всеки от служителите в дружеството 

мобилни телефони с абонаментен план за разговори и мобилен интернет, както и 

стационарни телефони в офиса. В тази връзка са приложените договори, съответно договор 

за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги и договор за електронни 

съобщителни услуги с оператор на телекомуникационна мрежа. 
„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД използва домейн, публичен IP адрес, електронна 

пощенска кутия, включително интернет страница на дружеството https://www.prista-oil.com/, 

която спомага за информираността на клиентите и контрагентите на дружеството, както и на 

потенциалните нови потребители и партньори, като е представен договор за поддръжка на 

уеб сайт. 

Заявителят е представил писмо с изх. № 35 от 22.07.2022 г. на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД (БЕТП АД), в което се посочва, че „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е 

осигурило всички технически изисквания, необходими за осъществяване на комуникация и 

обмен на информация с електронната платформа на организирания борсов пазар на природен 

газ на БЕТП АД. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е представило копия на: Договор № 5459 от 06.07.2022 г. 

за достъп и пренос по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Договор № 5460 от 

06.07.2022 г. за покупко-продажба на природен газ за балансиране и Договор № 5461 от 

06.07.2022 г. за ползване на Виртуална търговска точка (ВТТ). 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД 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“ 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e представило: схема и описание на управленската и 

организационна структура; устав на дружеството; данни за образованието и квалификацията 

на ръководния персонал – автобиографии, дипломи, удостоверения и сертификати; данни за 

числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняването на лицензионната 

дейност – автобиографии и дипломи, както и справка за актуално състояние, издадена от 

Национална агенция по приходите, за действащи трудови договори към 08.07.2022 г. 

Управленската и организационна структура на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД включва: 

Управителен съвет, изпълнителен директор и структурни звена. Лицата, ангажирани с 

ръководните дейности на дружеството, са изпълнителният директор и ръководители на 

отдели и мениджъри. От представените информация и  документи е видно, че имат 

управленски опит в различни сфери и дейности, свързани с енергетиката, организационни, 

комуникативни и технически умения за организиране и осъществяване на дейности. 

Основните структурни звена, които ще бъдат заети с дейността „търговия с природен 

газ“, са „Продажби и маркетинг“, „Управление на доставките“ и „Финанси и счетоводство“. 

https://www.prista-oil.com/
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Дейността на отдел „Продажби и маркетинг“ ще бъде свързана с проучване на пазара 

на природен газ, анализ на търговията с природен газ в страната и региона, изготвяне на 

политиката на дружеството относно придобиване на нови клиенти и доставчици, привличане 

на клиенти, сключване на договори за покупко-продажба на природен газ, договаряне на 

условията за покупко-продажбата и др. Отдел „Управление на доставките“ ще осигурява 

логистиката по сключените договори за покупка и продажба на природен газ, включително 

резервиране на капацитетни продукти на входни и изходни точки на газопреносната мрежа, 

подаване на уведомления за сделки към газопреносния оператор относно сключените 

договори за всички входни и изходни точки на газопреносните мрежи, проследяване, 

контролиране и отстраняване на създадените дисбаланси при преноса на природен газ, 

изготвяне и подписване на протоколи за извършените доставки при сключените договори и 

др. Отдел „Финанси и счетоводство“ обхваща изпълнението на дейностите, свързани с 

финансово-счетоводната дейност и администрирането на работните процеси; изготвяне на 

финансови отчети и анализи и др. 

В дейността на дружеството, към настоящия момент, пряко ангажирани с търговията с 

природен газ в Р България са изпълнителният директор, мениджърът на веригата за доставки 

(съгласно сключен трудов договор), маркетинг координаторът (съгласно сключен трудов 

договор) и главен счетоводител (съгласно сключен трудов договор). От представените 

документи е видно, че притежават квалификация и опит в извършване на дейността 

„търговия с природен газ“ и познават пазара на природен газ. 

След получаване на лицензията задълженията и отговорностите на ръководителите и 

служителите в дружеството ще бъдат допълнени съгласно изискванията за осъществяване на 

дейността и с цел обезпечаване на ефективната работа на дружеството. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е правоприемник на „Приста Ойл“ ООД, основано през 

1993. г. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД работи повече от 45 страни в Централна и Източна 

Европа, Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка. Дружеството планира да 

извършва дейността „търговия с природен газ“ на база на натрупания опит в търговията с 

моторни и индустриални масла. Има издадени референции и удостоверения за добро 

изпълнение, част от които са приложени към заявлението. 

Заявителят посочва, че членовете на управителния орган и ръководният персонал 

имат дългогодишен опит относно извършването на подобна на лицензионната дейност, както 

и в ръководството, администрирането и ефективното управление на дейности и структури, 

най-вече в сектор енергетика, както и опит в реализирането и управлението на 

инвестиционни проекти, свързани с изграждане и експлоатация на производствени 

мощности. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за 2019 г., 

2020 г. и 2021 г. е видно, че дружеството отчита печалби в размер на: 2490 хил. лв. за 2019 г. 

и 644 хил. лв. за 2020 г.; загуба в размер на -1904 хил. лв. за 2021 г. Приходите на 

дружеството намаляват от 123 903 хил. лв. през 2019 г. на 93 446 хил. лв. за 2021 г. Общите 

разходи на дружеството също намаляват от 121 492 хил. лв. през 2019 г., на 95 565 хил. лв. 

през 2021 г. 

Общата сума на активите на дружеството намалява от 224 328 хил. лв. за 2019 г. на 

221 630 хил. лв. за 2021 г. Нетекущите активи намаляват от 158 279 хил. лв. за 2019 г., на 156 

980 хил. лв. за 2021 г. Текущите активи намаляват от 66 049 хил. лв. за 2019 г. на 64 650 хил. 

лв. за 2021 г. 
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Собственият капитал на дружеството намалява от 92 077 хил. лв. за 2019 г. на 90 817 

хил. лв. за 2021 г. Текущите пасиви намаляват от 80 757 хил. лв. за 2019 г. на 65 256 хил. лв. 

за 2021 г. Нетекущите пасиви на дружеството се увеличават от 51 494 хил. лв. за 2019 г. на 65 

557 хил. лв. От паричните потоци за периода 2019 – 2021 г. е видно, че паричните 

наличности на дружеството са с положителни стойности.  

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Приста 

Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2019 – 2021 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се изменя 

от 0,58 през 2019 г. на 0,59 през 2020 г. и на 0,58 за 2021 г. Стойностите на коефициента 

показват, че дружеството може да е имало затруднения при финансирането на дълготрайни 

активи със собствен капитал. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,82 за 2019 

г. на 0,99 за 2021 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за 

погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност за периода 

от 0,70 за 2019 г. намалява на 0,69 през 2021 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: 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ще осъществява дейността „търговия с природен газ“ със 

собствен капитал, състоящ се от основен капитал, неразпределената печалба, генерирана при 

осъществяване на дейността, както и амортизационните отчисления, които ще обезпечат 

необходимия размер на планираните инвестиции и текущите разходи за осъществяване на 

дейността. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД разполага със собствени парични средства по сметки 

на дружеството. Представена е банкова референция от (…), съгласно която дружеството 

поддържа в банката сметки в български левове, евро и в щатски долари. От представената 

референция от (…) е видно, че „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД притежава разплащателни 

банкови сметки в български левове, евро и в щатски долари. Представени са удостоверения 

от Столична община, дирекция „Общински приходи“ р-н Лозенец и от Националната 

агенция за приходите (НАП) в уверения на това, че дружеството не дължи за местни данъци 

и такса битови отпадъци, както и че няма задължения към НАП. 

По сключените договори за достъп и пренос по газопреносните мрежи на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД и за покупко-продажба на природен газ за балансиране, „Приста Ойл 

Холдинг“ ЕАД не е учредил обезпечения, като декларира, че същите ще бъдат предоставени 

след издаването на лицензия за търговия с природен газ. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

II. Бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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. 

Дружеството предвижда да осъществява дейността „търговия с природен газ“, след 

издаване на лицензия от КЕВР, чрез пряко договаряне на дългосрочни договори и сключване 

на сделки на организираните борсови пазари на природен газ в България и Европа. 

Дружеството планира да закупува природен газ от всички възможни източници, като 

количествата ще се доставят през съществуващите и новоизградените междусистемни 

връзки. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД планира количествата природен газ за покупко-продажба 

на база проучване на групи потребители, да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. на (…) 

MWh през 2026 г. Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни 

цени на природния газ са представени в таблица № 1: 
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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. 

Прогнозни продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна покупна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна продажна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 по години в размер на: (…) хил. 

лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. 

лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, външни 

услуги, заплати и социални осигуровки и други. 

Общата сума на активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. Нетекущите активи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. Текущите 

активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличаване на паричните средства и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Заявителят не предвижда нетекущи 

пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват 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: 
Таблица № 2 

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

Общо приходи от дейността (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал (СК/ДА) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Приста 

Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026г. Това показва, че дружеството няма да има 

затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на 

(…)1 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, се изменя от (…) за 

2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения да 
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покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ще бъде много добро за целия 

период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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“. 

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 “Приста Ойл 

Холдинг“ ЕАД 

 

Раздел първи „Общи положения“ 

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

(Правила) уреждат отношенията между „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД и Клиентите на 

дружеството, свързани със сключени договори за покупко-продажба на природен газ и 

определят: 

1. реда и сроковете за подаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, 

сигнали, предложения, искания и запитвания, подадени от клиентите; 

2. реда за обмен на информация и комуникационните канали, формата на данните за 

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

получават достъп до тях 

(2) 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. По отношение 

на Договорите за покупко-продажба на природен газ и доставките по изпълнението им се 

извършват при спазване на разпоредбите на действащите Закон за енергетиката и Правилата 

за търговия с природен газ. 

(3) Правилата са на разположение на всички заинтересовани потребители на 

енергийни услуги в седалището на дружеството: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. Златен 

рог № 20, ет. 5.  

Чл. 2. (1) Дружеството, доставчик по договорите за продажба на природен газ, е: 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел с ЕИК 121516626 със седалище и адрес на управление: гр. София 

1407, Област София, Община Столична, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5, титуляр 

на Лицензия № ….  за дейността „търговия с природен газ", на територията на Република 

България, за срок от 10 (десет) години.  

(2) „Клиент“ е потребител на енергийни услуги по смисъла на Закона за енергетиката, 

сключил договор за покупка на природен газ за собствено ползване с „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД.  

 

Раздел втори „Търговия с природен газ, сключване и изпълнение на договорите“  



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 

стр. 9 от 11 

Чл. 3. (1) „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД осъществява дейността си като търговец на 

природен газ в съответствие с нормативната уредба и по-конкретно при спазване на 

разпоредбите на Закона за енергетиката, (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., Правилата за 

търговия с природен газ, обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г. 

(2) Дружеството сключва сделки по свободно договорени цени за доставка и 

продажба на природен газ на Клиенти въз основа на писмени стандартизирани договори, 

освен когато страните постигат индивидуални уговорки.  

(3) Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, за 

покупко-продажба на природен газ, задължително съдържат най-малко посоченото в чл. 38а 

от ЗЕ. 

Чл. 4. (1) При подписване на договор на Клиента се предоставя екземпляр от 

настоящите Правила.  

(2) Дружеството създава и поддържа база данни за всички сключени договори с 

Клиентите.  

(3) Дружеството издава фактури на Клиентите за продадения природен газ, 

съответно 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 трети „Жалби, сигнали и предложения“ 

Чл. 5. (1) Клиентите имат право да подават до Дружеството молби, жалби, сигнали, 

предложения и искания и да получават отговори по тях в определените в настоящите 

Правила ред и срокове. 

(2) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават в писмена форма на български 

език, като задължително съдържат информация за: 

1. идентификация на подателя (наименование, адрес, ЕИК); 

2. точно описание за какво се отнася жалбата, сигналът, предложението и искането; 

3. изложение на относимите факти и доказателствата, с които разполага подателя и 

други.  

4. да са подписани от жалбоподателя или от упълномощен представител. 

(3) Дружеството поддържа регистър, който съдържа:  

1. жалбите, сигналите и предложенията и исканията на потребителите;  

2. отговорите на подадените жалби, сигнали, предложения и искания.  

(4) Дружеството има право да изиска допълнителна информация, предоставяне на 

сведения и справки и всичко необходимо за изясняване на подадените молби, жалби, 

сигнали, предложения и искания, включително и от трети страни. 

(5) Жалби, сигнали, предложения и искания се подават на адрес: гр. София, п.к. 1407, 

р-н Лозенец, ул. Златен рог № 20, ет. 5, по пощата или на място в работното време от 10:00 

до 16:00 часа или на електронен адрес: office@prista-oil.bg . Информация за аварийни случай 

се подава и по телефона, като в първия възможен момент, но не по-късно от 3 часа се 

изпраща и писмена информация на посочения електронен адрес.  

(6) Дружеството разглежда подадените жалби, сигнали, предложения и искания в срок 

до 5 (пет) работни дни от постъпването им.  

(7) В случай че подадените жалби, сигнали, предложения и искания не отговарят на 

изискванията по ал. 2, Дружеството изпраща писмено уведомление до подателя, на 

посочения от него електронен адрес с указания в какво се състои нередовността. 

Дружеството подготвя и изпраща отговор след представяне на жалба, сигнал, предложение и 

искане с отстранени нередности, съгласно посоченото в писменото уведомление. 

(8) Дружеството изготвя и подава писмен отговор, съдържащ мотивирано становище в 

срок до 20 (двадесет) работни дни от постъпване и/или привеждане в съответствие с ал. 2 на 

жалбата, сигнала, предложението или искането. 

(9) Когато случаят засяга отношения, права или задължения на друг Клиент, 
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Дружеството изпраща копие от преписката до посоченото лице.  

(10) Дружеството води регистър за подадените жалби, сигнали, предложения и 

искания. 

(11) Документите и преписките по жалбите, сигналите, предложенията и исканията, се 

съхраняват от Дружеството в законоустановените срокове. 

(12) При поискване от Клиента Дружеството предоставя информация за развитието на 

процеса по разглеждане и изследване на подадените жалби, сигнали, предложения и искания.  

(13) Жалба по реда на чл. 143 ал. 3 от НЛДЕ, подадена до КЕВР чрез „Приста Ойл 

Холдинг“ ЕАД се препраща до Комисията в седемдневен срок от постъпването й, заедно с 

цялата преписка по нея и становището на Дружеството.  

 

Раздел четвърти „Обмен на информация и комуникационни канали. Центърът 

за работа с клиенти“ 

Чл. 6. (1) Дружеството предоставя на клиентите си информация относно предлаганите 

услуги, достъпа до тях, възможностите за ползването им, данни за потреблението и други, 

периодично на посочените в сключените договори за покупко-продажба на природен газ 

електронни адреси, както и по телефон и на място в центъра за работа с клиенти, в рамките 

на работното време.  

(2) Дружеството определя конкретен служител/и за осъществяване на постоянна 

комуникация с клиентите, осъществявана на място, по телефон, чрез пощенски и електронен 

адрес, като за всяка промяна в контактите, дружеството уведомява клиентите на посочения 

от тях електронен адрес. 

(3) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от 

Дружеството са: 

1. център за работа с клиенти: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Златен рог № 20, ет. 5; 

2. електронен адрес: office@prista-oil.bg. 

(4) Дружеството предоставя регулярно разяснителна информация на клиентите си във 

връзка с предоставяните услуги на посочените в договорите за покупко-продажба на 

природен газ електронни адреси.  

(5) Дружеството осигурява център за работа с клиенти, в който могат да се подават 

документи, свързани с изпълнението на договорите за покупко-продажба на природен газ, 

доставките по тях, за предоставяне на информация относно условията на договорите, 

информация по предявени претенции, както и да се подават жалби сигнали, предложения и 

искания. 

(6) Центърът за работа с клиенти е на адрес: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. 

Златен рог № 20, ет. 5, с работно време за работа с клиенти от 10:00 до 16:00 часа, 

електронен адрес: office@prista-oil.bg .  

Чл. 7. Всеки потребител има право да получава от Дружеството най-малко следната 

информация, съгласно приложимото законодателство:  

1. данни за собственото си потребление;  

2. приложими цени за снабдяване с/или доставка на природен газ от Дружеството;  

3. информация за смяна на доставчик. 

 

Раздел пети „Заключителни разпоредби“ 

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № Л-636 от 31.10.2022 г. и са 

приложение и неразделна част от лицензия № Л-636-15 от 31.10.2022 г. 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. 

mailto:office@prista-oil.bg
mailto:office@prista-oil.bg
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IV. Информация, съдържаща се в подаденото от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 29.08.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 31.08.2022 г. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е посочило, че като търговска тайна следва да се считат личните 

данни на физическите лица и условията на сключените от тях с дружеството договори, цени, 

срокове и условия по търговски договори, данни в банковите удостоверения, информацията в 

текстовите файлове, съдържащи данни за кредити и наличности по сметки, както и бизнес 

плана на дружеството. Заявителят посочва, че бизнес планът е разработен изцяло съобразно 

индивидуалните бизнес процеси и управленски решения на дружеството, отразяващи 

развитието на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД на база на придобития опит и индивидуалните 

умения и познания на лицата, осъществяващи ръководната и управленската дейност. 

Разкриването на посочената информация и данни би довело до сериозно нарушаване на 

интересите на дружеството, чрез оповестяването на изградените през годините стратегия на 

организацията на работата, разпределението на ресурсите му и начина на планиране на 

дейността, както и по отношение на условията, при които „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

работи с доставчиците на различни услуги и партньорите си. Посоченото се отнася и за 

финансовите ресурси на дружеството, наличностите по сметки и информацията в кои банки 

са посочените сметки. 

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска 

дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело 

необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, 

обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би 

довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския 

интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 121516626, лицензия № Л-636-15 

от 31.10.2022 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 


