РЕШЕНИЕ
№ БП – 3
от 25.03.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 25.03.2021 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДК - 324 от 22.03.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД
за периода 2020 – 2024 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-48 от 22.07.2020 г. от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД на основание чл.
39, ал. 1, т. 6, предл. второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 11а от Наредба № 3
от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) с искане за издаване на
лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ” и
искане за одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен.
Със Заповед № З-Е-125 от 23.07.2020 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-48 от 23.07.2020 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 27.07.2020 г.
заявителят е представил допълнителна информация към подаденото заявление, в т.ч.
актуализиран бизнес план на дружеството за периода 2020 – 2024 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛРЛ-48 от 25.08.2020 г. заявителят е представил коригирани прогнозен баланс, прогнозен
паричен поток и прогнозен отчет за всеобхватния доход.
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 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е
представило бизнес план за дейността „организиране на борсов пазар на природен газ” за
периода 2020 – 2024 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.
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския
закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20200721135643 от 21.07.2020 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК
205478458, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и
адрес на управление: гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Св.
Климент Охридски“, до бл. 19, Бизнес сграда „Кинтекс“.
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„Газов Хъб Балкан“ ЕАД има следния предмет на дейност: изграждане и опериране на
електронна платформа, на която са създадени условия за сключване на двустранни сделки и
борсов пазар с физически и нефизически продукти – природен газ, енергийни продукти,
енергийни носители, енергийни, зелени и бели сертификати, въглеродни емисии и други,
свързани с енергопотреблението продукти. Двустранните сделки и борсовата търговия се
осъществяват чрез срещане или съдействане за срещането на офертите за покупка и офертите
за продажба в рамките на платформата на допуснати въз основа на точно определени
финансови и други изисквания към търговци на природен газ, производители на природен
газ и други трети страни, съгласно правилата на платформата законоустановените правила за
двустранна и борсова търговия, като резултатът е сключване и в случай на борсова търговия
финансов сетълмент на сделките с физическите и нефизически продукти, както и всяка
незабранена от закона дейност, при спазване на всички приложими разрешителни,
лицензионни и регистрационни режими, приложими към оператор на електронна платформа
за търговия с енергийни и други изписани в предмета на дейност продукти на двустранен и
борсов принцип.
Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 лева, разделен на 500 000
обикновени, налични, поименни винкулирани акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Едноличен собственик на капитала на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите
в състав: Владимир Асенов Малинов, Захари Константинов Дечев и Кирил Димчов Равначки,
като се представлява от Кирил Димчов Равначки.
Бизнес план на„Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2020 – 2024 г., който
съдържа:
1. Инвестиционна програма
Планираните инвестиции за дейността „организиране на борсов пазар на природен
газ“ в периода 2020 – 2024 г. са на обща стойност (…) хил. лв. През 2020 г. дружеството
предвижда извършването на (…) хил. лв. инвестиционни разходи. Те представляват
инвестиции в информационни системи и софтуерни решения, които да спомогнат за
повишаване ефективността на предлаганите от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД услуги. В периода
2022 – 2024 г. дружеството предвижда допълнителни инвестиции в областта на софтуерните
решения, а именно (…) хил. лв. годишно, от които (…) хил. лв. в нов софтуер и (…) хил. лв.
в допълнения към съществуващите информационни системи и разработки.
2. Производствена програма
Прогнозните изтъргувани обеми природен газ по години са посочени в Таблица № 1:
Таблица № 1
В MWh
Зима
краткосрочен сегмент
Лято
краткосрочен сегмент
Зима
дългосрочен сегмент
Лято
дългосрочен сегмент
GRP

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Прогнозите за изтъргувани обеми на краткосрочния сегмент се базират на медианата
на исторически данни за месечни дисбаланси през последните 2 години – (…) MWh за
зимните месеци и (…) MWh за летните. Допускайки, че 62% от членовете на „Газов Хъб
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Балкан“ ЕАД изберат „класическа“ вид такса, 38% „основна“ вид такса и ръст на
изтъргуваните обеми за всяка следваща година от 26% в периода до 2024 г., прогнозираните
обеми изтъргувани през платформата на дружеството по краткосрочния сегмент, съответно
зима и лято, възлизат съответно на (…) MWh и (…) MWh. Прогнозата за изтъргуваните
обеми на дългосрочен сегмент на платформата за 2024 г. е, както следва: (…) MWh - през
зимните месеци и (…) MWh - през летните месеци.
В прогнозата за изтъргувани обеми природен газ са заложени количества съгласно
чл.176а, ал. 1 от ЗЕ, за 2020 г. като са посочени единствено количествата, изтъргувани до
месец май 2020 г. от „Булгаргаз“ ЕАД предвид факта, че в търговете за юни и юли не са
сключени сделки за предлаганите от обществения доставчик количества.
3. Ремонтна програма
Предвид спецификата на бизнес процеса, а именно осигуряване на софтуерна среда за
осъществяване на борсова търговия на едро на природен газ, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е
предвидило в подписаните договори за софтуерно осигуряване постоянна поддръжка и
отстраняване на появили се проблеми директно при тяхното възникване. Чрез избраното
софтуерно решение и наличната 24/7 поддръжка, при възникване на софтуерен проблем,
доставчика на софтуерната услуга към „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е длъжен да отстрани
проблема в рамките на до 4 - 5 часа максимум. При наличие на обновяване и
имплементиране на нови допълнителни софтуерни решения, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД
информира своите клиенти предварително с цел да не се създават пречки пред търговията.
Разходите по ремонт на съществуващи софтуерни решения са включени в съответния
договор за предоставяне на услугата към „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и доставчика на
софтуерното решение.
4. Социална програма
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще осъществява политиката си в областта на човешките
ресурси в посока създаване на условия за висока мотивация и перспективи за развитие на
персонала. Дружеството ще реализира социалната си политика чрез непрекъснато
усъвършенстване и подобряване на условията на труд, осигуряване на перспективи за
развитие на персонала и висок жизнен стандарт.
Социалната политика на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД има за цел: повишаване
заинтересоваността на персонала към идеята за по-голяма ефективност на трудовия процес;
повишаване социалния статус на дружеството; удовлетворяване на социално-битовите и
културните потребности и интереси на персонала; привличане на висококвалифицирани и
образовани служители.
5. Прогнозна структура и обем на разходите
Прогнозната структура и обем на разходите са посочени в Таблица № 2:
Разходи по елементи (хил. лв.)
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати и социални осигуровки
Други разходи
Общо разходи:

2020 г.
81,760
384,260
3,809
331,880
44,400
846,109

2021 г.
48,901
390,123
3,999
348,474
41,808
833,305

2022 г.
55,709
426,398
4,199
352,800
54,338
893,444

Таблица № 2
2023 г.
2024 г.
55,709
55,709
426,398
426,398
4,409
4,630
352,800
352,800
54,338
54,338
893,654
893,875

В структурата на прогнозните разходи най-голям дял имат разходите за външни
услуги – 47,10%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 39,88% и разходи за
материали – 6,83%.
През 2020 г. дружеството е планирало по-голям размер на разходите за материали,
възлизащи на 82 хил. лв., тъй като тогава са планирани първоначалните инвестиции в новия
офис на компанията. В периода до 2024 г. те намаляват, достигайки размер от 56 хил. лв.
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Разходите за материали включват:
- консумативи, прогнозирани в зависимост от предвиденото разрастване на дейността
организиране на борсов пазар на природен газ за периода на бизнес плана;
- канцеларски материали, прогнозирани като е отчетено разрастването на дейността
организиране на борсов пазар на природен газ;
- електроенергия, вода и топлинна енергия, прогнозирани като е отчетено
разрастването на дейността организиране на борсов пазар на природен газ;
Външните услуги заемат най-голям дял от планираните разходи до 2024 г.,
стартирайки от 384 хил. лв. за 2020 г. и достигайки 426 хил. лв. през 2024. Основно перо в
разходите за външни услуги заема абонаментния сервиз.
Разходите за външни услуги включват:
- разходи за застраховки - имуществена застраховка и застраховки за причинени
вреди на трети лица и са прогнозирани на база на разрастването на дейността организиране
на борсов пазар на природен газ;
- разходи за абонаментно поддържане, планирани за сервизно обслужване, поддръжка
и включване на допълнителни фукнционалности на имплементираното софтуерно решение.
Прогнозирани са на база предвиденото разрастване на дейността организиране на борсов
пазар на природен газ;
- разходи за наеми, като включват наем на офиса на дружеството и са прогнозирани
във връзка с дейността организиране на борсов пазар на природен газ;
- разходите за консултантски услуги, включват разходи за допълнителни правни,
счетоводни и др. услуги, обслужващи дейността. Прогнозирани са на база предвиденото
разрастване на дейността организиране на борсов пазар на природен газ;
- разходи за комуникационни услуги, като включват разходи за допълнителни
сървъри, системи за комуникация, свързани с дейността организиране на борсов пазар на
природен газ;
- други разходи, прогнозирани за допълнителни разходи за външни услуги,
предвидени при разрастването на дейността на компанията, в.ч. пощенски разходи.
Разходите за заплати и възнаграждения включват: разходите за заплати на пряко
заетия персонал в дейността на компанията, социално-осигурителни вноски, начислявани
върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно Закон за
облагане на доходите на физическите лица, Кодекса за социалното осигуряване, Закон за
бюджета на държавното обществено осигуряване, Кодекса на труда и др.
Други разходи включват:
- разходи за маркетинг, реклама и представителни цели са планирани за печат и
разпространение на рекламни материали и извършване на маркетингови проучвания, както и
разходи от представителен характер. Прогнозирани са въз основа на дейността организиране
на борсов пазар на природен газ;
- разходи за командировки - прогнозирани са на база разрастването на дейността
организиране на борсов пазар на природен газ;
- разходи за обучение на персонала - прогнозирани са на база отчетни стойности и
във връзка с разрастването на дейността организиране на борсов пазар на природен газ;
- разходи за лицензионни такси - включват разходи за лицензионни такси по
лицензията за дейността организиране на борсов пазар на природен газ. Разходите са 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.
6. Прогнозен обем на приходите
Предвижда се приходите на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да бъдат генерирани от таксите,
свързани с дейността на борсовия пазар на природен газ.
Приходи от такси
От януари 2020 г. към датата на подаване на заявлението регистрирани като
участници на борсовия пазар са 39 потребители. Приходите за 2020 г. на „Газов Хъб Балкан“
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ЕАД от регистрационна такса, се очаква да възлизат на 195 хил. лв. Таксите за участие са
„Класическа“ и „Основна“, като месечна такса се дължи само от потребители на
платформата, избрали „Класическа“ такса. При регистрирани 39 потребители за 2020 г., от
които 24 с „Класическа“ такса, общият размер на приходите от месечни такси възлиза на
403,2 хил. лв. Общо планирания приход от такси за 2020 г. се очаква да бъде в размер на
598,2 хил. лв. Предвид очаквания ръст от 10 нови потребителя всяка година, прогнозата за
приходи от регистрационни такси за следващите години е в размер на 50 хил. лв. за всяка
отделна година. По отношение на приходите от месечни такси, за целите на бизнес плана е
възприето, че процентът на компаниите, избрали „Класическа“ такса ще се запази през
следващите години, т.е. 62% от регистрираните участници. Приходите са изчислени
съобразно този процент и заложената месечна такса в размер на 1400 лв.
Приходи от сделки на краткосрочен сегмент
Прогнозите за изтъргувани обеми на този сегмент се базират на исторически данни за
месечни дисбаланси през последните 2 години - (…) MWh за зимните месеци и (…) MWh за
летните месеци. При прогноза, че 62% от членовете на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, ще изберат
„Класическа“ такса и 38% „Основна“ такса, приходите от тези такси ще са в размер на
приблизително (…) хил. лв. за 2020 г. Заложен е плавен ръст на изтъргуваните обеми
природен газ, предвид очакванията за покачване на ликвидността чрез увеличение на броя
участници и съответно изтъргувани обеми. За периода 2021 – 2024 г., приходите от
транзакции на краткосрочния сегмент са прогнозирани по години, съответно в размер на (…)
хил. лв. за 2021 г. и достигат до (…) хил. лв. за 2024 г.
Приходи от сделки на дългосрочен сегмент
Дружеството очаква тази дейност да генерира сериозна част от приходите като
прогнозира, че 67% от природният газ, необходим за потребление в България ще се търгува
през борсовия пазар на природен газ. Това допускане е базирано на изменения и допълнен
Закон за енергетиката от октомври 2019 г., където ясно е разписано, че всички сделки с
период на доставка до една година включително, следва да бъдат извършвани на
организирано място за търговия. Данните за потреблението на природен газ в България се
позовават на Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020
– 2029 г., според които съотношението на потреблението на природен газ лято/зима е 35%
към 65%.
Прогнозата за изтъргуваните обеми на платформата за 2020 г. са, както следва: (…)
MWh - през зимните месеци и (…) MWh - през летните месеци.
За периода 2020 – 2024 г. дружеството прогнозира ръст на приходите от транзакции с
дългосрочен сегмент спрямо всяка предходна година, предвид очакванията за подобрение на
ликвидността и осъществяването на по-засилена и същинска борсова търговия. Прогнозните
приходи са около (…) хил. лв. за 2020 г. и се увеличават до (…) хил. лв. за 2024 г.
Приходи от Програма за освобождаване на природен газ
Програмата за освобождаване на природен газ на платформата за търговия на „Газов
Хъб Балкан“ ЕАД като страна по подписаното Споразумение за изпълнение на Програма за
освобождаване на природен газ, одобрено от КЕВР на 29.11.2019 г., е елемент от приходите
на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Имайки предвид количествата природен газ по програмата,
определени в ЗЕ и постигнатите резултати до момента, очакваните приходи от реализиране
на количества природен газ по програмата за 2020 г. са в размер на 28 хил. лева. За периода
2021 – 2024 г. дружеството очаква значителен ръст, обусловен от два основни фактора:
повишаване на предлаганите обеми, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за
енергетика (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г., ЗИД на ЗЕ) и оптимизация и
прозрачност при формирането на цената от страна на обществения доставчик. За 2024 г.
дружеството прогнозира да се достигат нива на приход по програмата за освобождаване в
размер на 110 хил. лв.
Приходи от други услуги
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„Газов Хъб Балкан“ ЕАД предлага следните допълнителни услуги: допълнителни
търговски екрани, иницииране на нестандартни продукти, обучения, отмяна на сделки и
докладване и предоставяне на данни за докладване по REMIT. Планираните приходи от тези
услуги са в размер на (…) хил. лв.
Прогнозните приходи за периода 2020 – 2024 г. са представени в Таблица № 3:
Параметри
ПРИХОДИ В ЛВ.
Постъпления от продажба на услуги
приходи от такси
приходи от транзакции краткосрочен
сегмент
приходи от транзакции дългосрочен
сегмент
приходи от транзакции по реализация
на GRP програма
Други приходи от дейността
приходи от предоставяне на
допълнителни търговски екрани и от
обучения

2020 г.

Таблица № 3
2023 г.
2024 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)

2021 г.
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

7. Прогнозни годишни финансови отчети
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за
приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на
бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил.
лв. за 2020 г.; (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г. и (…) хил.
лв. за 2024 г.
Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от (…) хил. лв. за 2020 г. на
(…) хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва
приходи от продажби на услуги и други приходи от дейността. Увеличението на общите
приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на услуги, които нарастват
от (…) хил. лв. през 2020 г. на (…) хил. лв. за 2024 г.
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД прогнозира общите разходи да се увеличат от (…) хил. лв. за
2020 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. С най-големи дялове в общите разходи за дейността са
разходите за външни услуги, които са прогнозирани да се увеличат от (…) хил. лв. за 2020 г.
до (…) хил. лв. за 2024 г. и разходите за персонал, които са прогнозирани да се увеличат от
(…) хил. лв. за 2020 г. до (…) хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали намаляват от (…)
хил. лв. за 2020 г. на (…) хил. лв. в края на периода. Други разходи се увеличат от (…) хил.
лв. през 2020 г. на (…) хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации се увеличат от (…) хил.
лв. за 2020 г. на (…) хил. лв. за 2024 г.
Дружеството прогнозира общо активите да се увеличат от (…) хил. лв. за 2020 г. до
(…) хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил.
лв. за 2020 г. на (…) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на нетекущите
нематериални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2020
г. на (…) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на паричните средства и еквиваленти.
За посоченият период регистрирания капитал остава с непроменена стойност в размер
на 500 хил. лв. Резервите от 22 хил. лв. за 2021 г. се увеличават на 87 хил. лв. за 2024 г.
Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 720 хил. лв. за 2020 г. на 1695
хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на текущата печалба и резервите. За периода
стойността на собствения капитал в общата стойност на пасива намалява от 98% за 2020 г. на
82% през 2024 г. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения за периода.
Краткосрочните задължения се увеличат от 15 хил. лв. за 2020 г. на 379 хил. лв. за 2024 г., в
резултат на други задължения.
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От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че
паричните постъпления ще бъдат от основната дейност - от такси, транзакции и други.
Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, осигуровки и на търговски
контрагенти. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания,
свързани с инвестиции в нови софтуерни решения. По отношение на финансовата дейност са
предвидени плащания на дивиденти през периода 2021 – 2024 г. От прогнозните парични
потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че в края на всяка една година 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 № 4:
Таблица № 4
Показатели
Общо приходи от дейността (хил. лв.)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)
Счетоводна печалба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със
собствен капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

Прогноза
2022 г.
2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2020 г.
(…)
(…)

2021 г.
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
(…)

48.04

4.82

6.18

5.56

6.89

47.99

9.02

8.46

6.15

4.83

47.98

10.11

8.90

6.28

4.48

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност 48,04 за 2020 г. и намалява до 6,89 за 2024 г., но остава над единица. 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 е със стойност 47,99 през 2020 г., и намалява до
4,83 през 2024 г., но остава над единица. 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 47,98 за 2020 г. и намалява до 4,48 през 2024
г., но остава над единица. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно
собствени средства за покриване на задълженията си през периода на бизнес плана.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Газов Хъб
Балкан“ ЕАД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. Дружеството ще
притежава свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и ще
разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на краткосрочните си задължения
през целия период на бизнес плана.
8. Определяне на области за повишаване на ефективността
Дейността на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД като организиран борсов пазар на природен
газ обхваща веригата от въвеждането на софтуерни решения за търговия и тяхната надлежна
поддръжка и експлоатация.За повишаване ефективността дружеството предлага:
- прилагане на съвременни компютърни системи за управление на процесите;
- внедряване на вътрешни правила и процедури за регламентиране и оптимизиране
координацията на дейностите;
- повишаване на квалификацията на персонала;
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- подобряване на практиките по управление и развитие на човешките ресурси и
осигуряване на приемственост.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 г., ще осигурят на
дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на
лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „организиране
на борсов пазар на 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 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на
дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред
Административен съд – София град.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЛАДКО ВЛАДИМИРОВ
(съгласно Заповед № 3-ОХ-14/23.03.2021 г.)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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