РЕШЕНИЕ
№ БП - 33
от 28.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 28.09.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-965
от 21.09.2021 г.. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА, за периода
2021 – 2025 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА 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-175 от 26.07.2021 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 „ОМВ Петром“ СА 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.
„ОМВ Петром“ СА e търговец, регистриран по законодателството на Република
Румъния, юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по
законодателството на държава членка на Европейския съюз, следователно отговаря на
изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ. Видно от представеното Удостоверение за актуално
състояние с изх. № 413824 от 03.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с пореден
номер на вписване J40/8302/1997 и единен регистрационен код 1590082, вписано в
Търговския регистър на Р Румъния, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ,
Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22.
„ОМВ Петром“ СА има следния предмет на дейност: транспорт и маркетинг на суров
нефт и природен газ чрез собствени дистрибуторски мрежи; пробиване на кладенци;
рафиниране на суров нефт; разпределение, транспортиране, съхранение, маркетинг,
зареждане на кораби и снабдяване на въздухоплавателни средства със сурови петролни
продукти; търговия на едро и дребно със стоки и други продукти; проучване и проектиране;
строителство и монтаж, поддръжка и ремонт на машини, инструменти и оборудване;
аварийно-спасителни работи, пускане в експлоатация и ремонт на кладенци; геоложки и
геофизични проучвания;специфични строителни работи и технологии; внос и износ на суров
нефт, сурови петролни продукти, нефтохимически и химически продукти, специфични
машини, оборудване и технологии; внос и износ на взривни продукти; икономическо и
научно-техническо сътрудничество и изпълнение на строителни работи в чужбина в своята
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сфера на дейност; доставка на технически материали, транспорт със собствени превозни
средства, с кораби и въздухоплавателни средства на хора и материали за специфични
технологични операции и строителни работи; предоставяне на услуги на дружества и
обществеността; медицинска и социална дейност за собствени служители и трети страни.
Съгласно националната класификация на икономическите дейности на Р Румъния, основната
сфера на дейност на дружеството е добив на суров нефт, КИД 061. Основният предмет на
дейност на „ОМВ Петром“ СА е: проучване и експлоатация на находища на нефт и природен
газ.
Капиталът на дружеството е в размер на 5 664 410 833,5 румънски леи, разпределен в
56 644 108 335 поименни акции, с номинална стойност 0,1 румънски леи, като ОМВ
Акциенгезелшафт има 51,0105% дялово участие, Румънската държава чрез Министерство на
енергетиката има 20,6389% дялово участие, „Фондул Проприетатя“ СА е с 9,9985% дялово
участие, Акционери по списък – едно юридическо лице – 16,2938% и един акционер
съгласно Меморандум за частно вложени средства притежава 2,0583% дялово участие в
дружеството. В тази връзка като допълнение към актуалното състояние е приложена и
справка от Централния депозитар на Р Румъния.
„ОМВ Петром“ СА има двустепенна система на управление – Съвет на директорите и
Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:
Кристина Кемпбъл Верчър – председател на Съвета на директорите, Алина-Габриела Попа,
Франк Албърт Нийл, Раду-Сорин Капрау и Кристофър Ханс Файт. В отношенията си с трети
страни дружеството се представлява от две лица едновременно, както следва: от всеки член
на Съвета на директорите (включително председателя на Съвета на директорите) заедно с
друг член на Съвета на директорите; от всеки член на Съвета на директорите (включително
Председателя на Съвета на директорите), заедно с лице, упълномощено от друг член на
Съвета на директорите; от лице, упълномощено от член на Съвета на директорите, заедно с
друго лице, упълномощено от друг член на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на
директорите се назначават и освобождават от Надзорния съвет, който се състои от
тринадесет членове. Членовете на Надзорния съвет са: Райнхард Флорей, Томас Гангл,
Разван-Еуджен Николеску, Николае Харвилец, Раду Спиридон Кожокару, Йозеф Бернхард
Марк Мобиус, Мариус Щефан, Йохен Вийзе, Волфрам Крен, Даниел Турнхайм, Елена
Сковорцова, Йохан Плайнингер, Райнер Зееле.
Бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.
„ОМВ Петром“ СА е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
(…) Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на
природния газ са представени в таблица № 1:
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 покупка/продажба на природен газ, MWh
Прогнозни покупни цени, лв./MWh
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh

(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)

(…)
(…)
(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„ОМВ Петром“ СА е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и
разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За периода на бизнес плана
дружеството прогнозира да реализира (…) в размер на (…) хил. лв. за 2021 г.; (…) в размер
на (…) хил. лв. за 2022 г. и на (…) хил. лв. за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.
Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г.
Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за
2025 г. Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г.
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Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите
активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.
Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Заявителят
не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (…) хил. лв. за
2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 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.)
Счетоводна печалба (хил. лв.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

2021 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

Таблица № 2
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ
Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не
може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи.
Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се изменя на (…) 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 (…) за 2021 г. и се изменя
на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може 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
„ОМВ Петром“ СА 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 „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността
„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.
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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