РЕШЕНИЕ
№ БП - 12
от 29.07.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 29.07.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-743
от 26.07.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“
ЕООД за периода 2021 – 2025 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-30 от 21.04.2021 г. от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 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-91 от 27.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна
група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите
по административната преписка, Комисията приема за установено следното:
В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване
на лицензия „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността
„търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г.
Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с
издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни
счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за
периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба
на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.
„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон. „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД има следния предмет на дейност:
доставка и продажба на природен газ, изграждане на мрежи и съоръжения, свързани с
продажбата на природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
Капиталът на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е в размер на 5000 (пет хиляди)
лева, разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева.
Едноличен собственик на капитала е Веселин Павлов Тодоров, който е и управител на
дружеството.
Бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.
„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 –
2025 г., както следва:
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
Прогнозните обеми търгуван природен газ 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
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Параметри
Общо покупки на природен газ, MWh

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Общо продажби на природен газ, MWh

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Средни прогнозни продажни цени,
лв./MWh
Разходи за закупуване на природен газ,
хил. лв.
Приходи от продажби на природен газ,
хил. лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2. Инвестиционна програма
Инвестиционните разходи, които формират дълготрайни материални и нематериални
активи за периода 2021 – 2025 г., са представени в таблица № 2:
Таблица № 2
Показател

Мерна
единица

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Общо:

Машини и оборудване

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Транспортни средства

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Други ДМА

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Права върху собственост

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Програмни продукти

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Общо:

лв.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Планираните инвестиции за дейността „търговия с природен газ“ в периода 2021 –
2025 г. са на обща стойност (…) лв. Те представляват инвестиции в машини и оборудване,
транспортни средства, права върху собственост и програмни продукти, които да спомогнат за
повишаване ефективността на предлаганите от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД
услуги. В периода 2021 – 2025 г. дружеството предвижда допълнителни инвестиции в други
дълготрайни материални активи (ДМА), които ще обслужват дейността по търговия с
природен газ, основно за обезпечаване работата на персонала.
3. Прогнозна структура и обем на разходите
Разходите по икономически елементи са, както следва:
Разходи за материали включват: разходи за покупка на горива (за автомобилите),
масла, както и други материали – електроенергия, вода, резервни части, консумативи,
канцеларски материали и други. Разходите за материали са (…) хил. лв. за 2021 г. и да бележат
ръст от 5% годишно.
Разходи за външни услуги включват: разходите, пряко свързани с дейността и услугите,
извършени от външни фирми – подизпълнители. Те са в размер на (…) хил. лв. за 2021 г. и се
предвижда да достигнат (…) хил. лв. през 2025 г.
Разходи за амортизации са предвидени на стойност (…) хил. лв. за 2021 г., а през
последната година възлизат на (…) хил. лв. При определяне на амортизационните отчисления
е използван линейният метод на амортизация.
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Разходи за персонал включват: разходите за заплати в т.ч. разходите за осигуровки на
персонала, необходим за безпроблемното обезпечаване на дейността. Месечните работни
заплати са разчетени, в зависимост от изпълняваните длъжности и функции. Предвидените
разходи за персонал през 2021 г. са (…) хил. лв., а през 2025 г. са в размер на (…) хил. лв.
Разходи за годишни лицензионни такси са определени в съответствие с Тарифа за
таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона
за енергетиката и параметрите на бизнес плана.
Други разходи: за служебни пътувания, командировки и други, които не могат да бъдат
отнесени към някои от предходните елементи на разходите. Прогнозираните разходи за
първата година са в размер на (…) хил. лв. и се увеличават до (…) хил. лв. за 2025 г.
4. Прогнозен обем на приходите
Прогнозираните приходи са формирани 100% от приходи от търговия с природен газ.
За първата година от периода се предвижда приходите от дейността да бъдат в размер на (…)
лв., а през 2025 г. в размер на (…) лв.
5. Прогнозни годишни финансови отчети
„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси,
отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия
период дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) лв. за 2021
г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г.
Общите приходи намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. Намалението на
общите приходи се дължи на намалените приходи от продажба на стоки. Общите разходи
намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са
разходите за закупуване на природен газ, които от (…) лв. намаляват до (…) лв. Структурата
на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации;
персонал; годишни лицензионни такси и други.
Общо активите се увеличават от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Нетекущите
активи се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на
нетекущите материални активи. Текущите активи се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на (…)
лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти, парични обезпечения по
договори и увеличението на паричните средства в безсрочни депозити. Регистрирания капитал
за посочения период остава с непроменена стойност в размер на 5 хил. лв. Дружеството
прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г.,
вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Краткосрочните задължения се
увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че
паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти.
Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, плащания на данъци върху
печалбата и краткосрочни финансови активи, държани с търговски цели. При
инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за покупка на дълготрайни
активи. От паричните потоци е видно, че в края на всяка една година от периода
прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.
Прогнозни приходи и разходи, финансови резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова
структура, са посочени в Таблица № 3:
Параметри

Таблица № 3
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)

2021 г.
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

Общо разходи от дейността (хил. лв.)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Счетоводна печалба (хил. лв.)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Финансов резултат (хил. лв.)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Общо приходи от дейността (хил. лв.)

стр. 3 от 4

Коефициент на покритие на
дълготрайните активи със собствен
капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност
(КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

3,57

5,29

5,91

5,97

5,57

9,57

17,11

22,34

25,69

27,80

11,90

19,87

25,09

29,65

32,67

Показатели,
характеризиращи
финансово-икономическото
състояние
на
„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност 3,57 за 2021 г. и се увеличава до 5,57 за 2025 г. Това е показател, че дружеството
няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в
нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 9,57 през 2021 г., се
увеличава до 27,80 през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни
оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова
автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е със
стойност 11,90 за 2021 г. и се увеличава до 32,67 през 2025 г. Това е показател, че дружеството
няма да изпита затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова
структура показват, че финансово-икономическото състояние на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ
КЪМПАНИ“ ЕООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“.
Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13,
ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране
на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Одобрява бизнес план на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД
осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

за

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред
Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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