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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП - 4 

от 25.03.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД  на закрито заседание, проведено на 25.03.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

ДК - 325 от 22.03.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД за периода 2021 – 2025 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-46 от 15.07.2020 г. от „Българска енергийна търговска 

платформа” АД 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”. 

Със Заповед № З-Е-121 от 20.07.2020 г. е сформирана работна група, която да 

извърши проучване и анализ от техническа, финансово-икономическа и правна страна на 

данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за 

съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. 

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ 

са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 24.07.2020 г. от 

дружеството е изискано да представи стойност на инвестициите по години, за периода на 

бизнес плана. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 30.07.2020 г. заявителят е представил 

изисканите данни и документи. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 18.11.2020 г. от заявителя е 

изискано да представи преработен бизнес план, в който да бъдат нанесени корекции по 

отношение на предвидените количества природен газ за търгуване по реда на чл. 176а от ЗЕ 

и преработени прогнозни финансови отчети. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 30.11.2020 г. от 

заявителя са представени преработен бизнес план за периода 2021 – 2025 г. и преработени 

прогнозни годишни финансови отчети. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 11.12.2020 г. дружеството е уведомено, че към 

момента е налице действащо Споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване 

на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, одобрено от КЕВР с 

решение по протокол № 209 от 29.11.2019 г., по т. 2, в предмета на което се съдържат 

количествата природен газ по чл. 176а от ЗЕ. Предвид това, количествата природен газ от 

обхвата на програмата за освобождаване на природен газ не следва да бъдат включвани в 

бизнес плана на „Българска енергийна търговска платформа“ АД. Такива количества 

природен газ се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от КЕВР 

споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ – чл. 176а, ал. 

2 от ЗЕ. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-46 от 05.01.2021 г. дружеството е представило бизнес план 

за периода 2021 – 2025 г., който не съдържа количества природен газ за търгуване по реда на 

чл. 176а от ЗЕ, респективно по програмата за освобождаване на природен газ. 
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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 „Българска енергийна 

търговска платформа” АД е представило бизнес план за дейността „организиране на борсов 

пазар на 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.  

„Българска енергийна търговска платформа” АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, 

т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с 

изх. № 20200707105114 от 07.07.2020 г. заявителят е акционерно дружество с ЕИК 

205730852, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. 

„Христо Смирненски“ № 25. 

„Българска енергийна търговска платформа” АД има следния предмет на дейност: 

организиране на регулиран борсов пазар за осъществяване на електронна търговия, 

посредством която се сключват сделки за покупка или продажба на природен газ и газови 

деривати, чрез изграждане и функциониране на електронна платформа.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разделен на 1000 обикновени 

поименни акции с право на глас с номинална стойност от 50 лева всяка. Видно от 

приложеното копие на акционерна книга на „Българска енергийна търговска платформа“ АД, 

капиталът на дружеството е собственост на трима акционери, както следва: Искър Василев 

Искров – 400 броя акции (40%); Георги Цветанов Найденов – 350 броя акции (35%); 

Адвокатско дружество „Киров и Братулева“ – 250 броя акции (25%). Дружеството се 

управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Искър 

Василев Искров, Георги Цветанов Найденов, Киро Георгиев Киров. „Българска енергийна 

търговска платформа” АД се представлява от Искър Василев Искров. 

 

Бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа” АД за периода 2021 

– 2025 г. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е представило бизнес план за 

периода 2021 – 2025 г., както следва: 

1. Инвестиционна програма 

За изпълнение на лицензионната дейност „организиран борсов пазар на природен газ“ 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД разполага с електронна търговска 

платформа представляваща многофункционална автоматизирана онлайн базирана система за 

осъществяване на търговия с природен газ - „Trayport Global Vision Trading System“, продукт 

на компанията Trayport Limited UK, която е разработила най-разпространения и прилаган в 

световен мащаб софтуер за целите на администриране на сделки. Тя е онлайн базирана и 

съдържа всички изискуеми основни раздели с индивидуални функционалности: платформа 

за търговия, управление на риска, пазарни данни и администриране на природен газ с 

краткосрочни и дългосрочни стандартизирани продукти. Съществен нематериален актив 

притежаван от „Българска енергийна търговска платформа“ АД е разработената интернет 

страница на стойност (…) хил. лв., която автоматизира процесите по оповестяване на 

търговията на пазара и публикуване на пазарни съобщения 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД планира разработката през 2022 г. на 

самостоятелен софтуерен продукт CRM (Customer Relationship Management) – система за 

подобряване на взаимоотношенията с клиентите с прогнозна стойност (…) хил. лв. 
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Планираното програмно осигуряване ще дава възможност за интеграция с други платформи 

и програми. 

Дружеството планира да инвестира в компютърни конфигурации с хардуер от 

последно поколение и изграждането на високоскоростна комуникационна мрежа (до 1 

гигабит/секунда). Планираните инвестиции на дружеството за периода на бизнес плана за 

компютърни системи, мрежи, периферни мултифункционални устройства и комуникационно 

оборудване са съобразени с предвидения брой служители. 

Инвестиционните разходи по проекта обединяват разходите, осъществени по време на 

инвестиционната фаза и функционалния период, които формират дълготрайни материални и 

нематериални активи за периода 2020 – 2025 г. са представени в таблица № 1:  
 

Таблица № 1 

Показател 
Мерна 

единица 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Общо:  

Дълготрайни активи, в т.ч. хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Компютърни системи, 

мрежи,мултифункционални 

устройства и IT оборудване 

хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

CRM софтуер хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Интернет страница хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Лицензия за дейността по ЗЕ хил. лв. 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Планираните инвестиции за дейността „организиране на борсов пазар на природен 

газ“ в периода 2020 – 2025 г. са на обща стойност (…) хил. лв. 

Инвестиционната програма и осигурените от „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД материални и нематериални ресурси за изпълнение на лицензионната 

дейност гарантират, че дружеството е в състояние да извършва дейността си професионално, 

прозрачно и без прекъсване на услугата. 

2. Производствена програма 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е изготвило маркетингова стратегия 

за развитие на дейността въз основа на направени проучвания на всички възможни 

източници за доставка на природен газ и потреблението на територията на Р България и 

региона, според която участниците на пазара на природен газ, включително търговци и 

потребители ще се ориентират към търговия на достъпна платформа, при 

недискриминационни условия, в прозрачна и конкурентна среда, с приемливи равнища на 

цената на услугата на природния газ. С оглед направените проучвания на газовия пазар в 

България и региона са налице както спешна необходимост от развитие на газовите пазари, 

чрез диверсификация на доставките и изграждане на газова инфраструктура, включително и 

на междусистемни газови връзки в страната и региона, така и обективни очаквания за ръст на 

консумацията и търговията с природен газ. Въз основа на маркетинговото проучване 

количествата природен газ за сделки по покупка и продажба на природен газ ще бъдат 

осигурени на организирания борсов пазар от участника, формиращ пазара и доставчиците на 

ликвидност, които ще осигурят минимални дневни количества природен газ и ще гарантират 

ликвидността на пазара. 

Прогнозните количества природен газ, които ще бъдат търгувани на организирания от 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД борсов пазар, представени по продукти и по 

години за периода на бизнес плана са посочени в Таблица № 2: 
 

Таблица № 2 
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Търгувани количества природен газ 

по продукти в MWh 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Продукт „Ден напред“ 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Продукт „В рамките на деня“ 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Дългосрочни продукти 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Търгове 
(…) (…) (…) (…) (…) 

ОБЩО: 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Прогнозите за потреблението на природен газ в България през периода 2021 – 2025 г. 

са за около (…) млн. MWh природен газ (без количествата за балансиране по смисъла на 

Регламент № (ЕС) 3412/2014), съответно: (…) млн. MWh през 2021 г., увеличаващи се до (…) 

млн. MWh през 2025 г. 

На организирания от „Българска енергийна търговска платформа“ АД борсов пазар се 

предвижда да бъдат търгувани около (…) млн. MWh природен газ през 2021 г. нарастващи до 

(…) млн. MWh през 2025 г., достигащи в последната година от бизнес плана до 30% от 

очакваното общо потребление в България. Дружеството планира количества природен газ по 

продукт „ден напред“, стартиращ веднага след получаване на лицензия за дейността 

„организиран борсов пазар на природен газ“ да бъдат средно 12% от общото търгувано на 

борсовия пазар количество и да бъдат в размер на (…) хил. MWh в първата година от 

развитието на проекта, увеличаващи се средно с 15% на година и достигащи до (…) хил. 

MWh през 2025 г. 

Дружеството предвижда от 2021 г. да стартира и търговията по проект „в рамките на 

деня“, като общите прогнозни количества за целия период 2021 – 2025 г. да бъдат в размер на 

(…) хил. MWh. Предвид спецификата на продукта, планираните количества са средно около 

4% от общото търгувано количество на борсовия пазар по краткосрочни и дългосрочни 

продукти. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД планира сделки по покупка и 

продажба на природен газ по дългосрочни продукти да бъдат сключвани от началото на 

дейността на организирания борсов пазар. Поради спецификата на търговията с природен газ 

дружеството очаква сделките по този продукт, включващ седмични, месечни, тримесечни и 

годишни специфицирани продукти да бъдат най-използваните в търговията с природен газ в 

страната. „Българска енергийна търговска платформа“ АД прогнозира количествата 

природен газ, търгувани на пазара на дългосрочни продукти за периода 2021 – 2025 г. да 

бъдат в размер над (…) хил. MWh, съответно от (…) хил. MWh през 2021 г., да достигне (…) 

хил. MWh природен газ през 2025 г. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД планира на платформата да бъдат 

търгувани количества по търгове, инициирани от членовете в общ размер на (…) хил. лв. за 

целия период на бизнес плана 2021 – 2025. 

През периода на бизнес плана и срока на лицензията „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД прогнозира да адаптира бизнес развитието си според специфичните нужди 

на потребителите и динамиката на пазара, като постепенно разширява вида на предлаганите 

продукти и подпомага търговията с природен газ, превръщайки я в леснодостъпна и 

атрактивна дейност за всички участници. 

3. Ремонтна програма 

Ремонтната програма на „Българска енергийна търговска платформа“ АД цели да 

осигури поддържане и безаварийно функциониране на електронната платформа за търговия 

на природен газ. Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, 

безопасно и безпроблемно функциониране на хардуера и софтуера, осигуряващ работата на 
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електронната търговска платформа, с цел предоставяне на надеждна услуга. 

Експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства 

за оценка на състоянието на контролируемите параметри на хардуера и софтуера, натрупване 

и съхранение на данни за тях, тяхното систематизиране, обработка и анализ на резултатите, 

избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата 

реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване. Дейностите, свързани с 

експлоатацията на ресурсите за осъществяване на основната дейност на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД включват ежедневни и ежемесечни проверки на 

състоянието на вътрешната информационна мрежа на дружеството - проводимост и скорост 

на пренос на данни, както и проверка на състоянието на прилежащия хардуер - сървъри, 

комуникационно оборудване и компютърни конфигурации. В случай на установен проблем 

или дефект по мрежата или оборудването, се търси софтуерно решение на проблема, а когато 

такова не бъде намерено или не бъде успешно приложено, се извършва подмяна на 

хардуерното оборудване, независимо дали е с гаранционно или извънгаранционно 

обслужване. Дейността по контрол и проверка се извършва от служителите на „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД и по конкретно от персонала в звено оперативно 

управление, отдел информационна сигурност. Дейността по подмяна на хардуерно 

оборудване се извършва от контрагентите на дружеството по доставката му. 

Експлоатационната програма на „Българска енергийна търговска платформа“АД е изготвена 

съгласно функционалните дейности. 

4. Социална програма 

Социалната политика на „Българска енергийна търговска платформа“ АД има 

следните цели: удовлетворяване на социално-битовите и културните потребности и интереси 

на персонала; създаване на предпоставки за поддържане на висок жизнен стандарт на 

персонала; повишаване социалния статус на дружеството; повишаване заинтересоваността 

на персонала за ефективно реализиране на трудовия процес; привличане на 

висококвалифицирани служители. „Българска енергийна търговска платформа“ АД ще 

осъществява социалната си програма чрез следните дейности: осигуряване на средства за 

храна; средства за спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на 

значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); 

подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно здравно 

осигуряване на персонала; допълнително доброволно застраховане на персонала. 

5. Прогнозна структура и обем на разходите 

За периода 2021 – 2025 г. „Българска енергийна търговска платформа“ АД е 

планирало разходи в размер на 7328 хил. лв. 

Прогнозната структура и обем на разходите са посочени в Таблица № 3: 
 

Таблица № 3 

Разходи по елементи (хил. лв.) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Разходи за материали 5 5 6 6 7 

Разходи за външни услуги 533 590 651 654 657 

Разходи за амортизации 4 7 7 8 8 

Разходи за възнаграждения 444 552 674 813 899 

Разходи за социални осигуровки  110 134 160 189 205 

Общо разходи: 1096 1288 1498 1670 1776 

 

В структурата на прогнозните общи разходи най-голям дял имат разходите за 

възнаграждения - 46%, следвани от разходите за външни услуги - 42% и разходи за социални 

осигуровки - 11%. 

Разходите за материали включват: разходи за електроенергия, вода, отопление и 

разходи за канцеларски материали и консумативи за офис техника. 
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Разходите за външни услуги включват: разходи за придобиване правото на ползване, 

внедряване и поддържане на електронната платформа за търговия с природен газ; разходи за 

застраховки, планирани за имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност 

на юридическо лице“; разходи за комунални и транспортни услуги; пощенски разходи; 

разходи за охрана/СОТ; разходи за наеми; разходи за поддръжка на интернет страницата; 

разходи за трудова медицина; разходи за реклама, държавни такси и разходи за поддържане 

на лицензията. 

Разходи за амортизации са определени по линеен метод на амортизация и са 

изчислени съгласно определения им полезен живот от месеца, следващ въвеждането им в 

експлоатация. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки 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 ЗОДФЛ, 

КСО, ЗБДОО, КТ и др. Предвижда се служителите да бъдат (…) бр. при започване на 

дейността на дружеството, а в края на периода през 2025 г. да достигнат (…) бр. служители. 

6. Размер и начин на финансиране и прогнозна структура на капитала 

За реализацията на проекта, за периода на бизнес плана дружеството предвижда 

инвестиции в дълготрайни активи в размер на (…) хил. лв. за компютърни системи и мрежи, 

периферни устройства и друго ИТ оборудване, офис обзавеждане и оборудване на работни 

места, софтуерни продукти и интернет страница, необходими за работата на платформата. 

Основната си дейност - централизиран организиран борсов пазар на природен газ 

дружеството ще осъществява чрез право на ползване на електронна търговска платформа, 

представляваща многофункционална автоматизирана онлайн търговска система за 

осъществяване на търговия на природен газ и търговия с деривати, базирани на природен газ. 

Източник за средства за финансиране на инвестиционната програма и разходите за 

дейността ще бъде акционерния капитал, осигурен преди стартиране на реалната дейност на 

борсата, към началната дата на бизнес плана. С основния капитал ще бъдат покрити 

първоначалните разходи за създаване на офис с необходимото за дейността оборудване на 

работни места и останалите разходи за материали, външни услуги, софтуерни продукти 

възнаграждения на персонала и др., необходими за започване на същинската дейност на 

дружеството Източниците на финансиране на дейността на дружеството, съгласно 

параметрите на бизнес плана са: 
- вътрешни източници на финансиране: собствения капитал, състоящ се от основния 

капитал и неразпределената печалба, генерирана при осъществяването на дейността, както и 

амортизационните отчисления като основен ресурс за увеличаване стойността на нетните 

активи. 

- външни източници на финансиране: отпуснат целеви овърдрафт от „УниКредит 

Булбанк“ АД за обезпечаване на лицензионната дейност на дружеството. 

Тези средства ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции и текущи 

разходи за стопански инвентар. 

Прогнозната структура на капитала на дружеството за периода 2021 - 2025 г. е 100% 

собствено участие. В бизнес плана не се предвижда финансиране с привлечен капитал. За 

посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 50 хил. лв. 

Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. за 2025 г. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е разработило маркетингова 

стратегия, която се състои в основна класификация на пазарните сегменти на търговията с 

природен газ. Стратегията съдържа регистриране и пълен анализ на динамичните пазарни 

явления, параметрите на макро и микросредата и тяхното влияние върху дейността на 

операторите на газови мрежи и съоръжения за съхранение на природен газ, търговците на 

енергия, газоразпределителните дружества и отделните сектори на потребителско поведение. 
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Дружеството залага на маркетингова концепция, че участниците на пазара на 

природен газ, вкл. търговци и потребители, ще се ориентират към търговия на достъпна 

платформа при недискриминационни условия, в прозрачна и конкурентна среда, с 

приемливи равнища на цената на услугата и на природния газ. Създадената от дружеството 

база данни отразява прогнозните количества природен газ, които могат да бъдат търгувани 

на организирания от „Българска енергийна търговска платформа“ АД борсов пазар на 

природен газ и възможния брой негови членове. Базата данни включва пазарно съобразени 

тарифи за членство и за сключване на сделки за покупка и продажба на борсовия пазар, 

организиран от „Българска енергийна търговска платформа“ АД, и референтни цени на 

природния газ. 

Прогнозният брой членове, борсови агенти и потребители на организирания от 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД борсов пазар на природен газ са планирани 

съобразно реално действащите към момента търговци на природен газ в страната и са 

разделени в следните групи: 

- нови членове на борсовия пазар на природен газ, в началото на прогнозния период са 

(…) броя а през 2025 г. са (…) броя; 

- борсови агенти, упълномощени да търгуват от името на членовете на борсовия 

пазар, организиран от „Българска енергийна търговска платформа“ АД се увеличават от (…) 

броя през 2021 г. на (…) броя през 2025 г.; 

- допълнителни потребители на електронната платформа за търговия с природен газ, 

вкл. само с права за четене се увеличават от (…) броя през 2021 г.на (…) броя през 2025 г. 

Всеки член на борсовия пазар, организиран от „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД ще може да определи начина на участието си в зависимост от избрания от 

него тарифен пакет (класически, гъвкав и базов) от Тарифата на таксите. В зависимост от 

това ще дължи заплащане на различни фиксирани и променливи такси. За целите на бизнес 

плана членовете на борсовия пазар, организира от „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД и търгуваните от тях количества са планирани по различните пакети. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД планира да предлага допълнителни 

услуги, свързани с основната си дейност:  

- обучения и сертифициране на борсови агенти - представители на членовете на 

борсовия пазар, организиран от „Българска енергийна търговска платформа“ АД; 

- вписани или отменени/анулирани поръчки от името на член на борсовия пазар, 

организиран от „Българска енергийна търговска платформа“ АД, по негово искане; 

- отменени сделки от членове на борсовия пазар, организиран от „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД; 

- инициирани търгове от членове на борсовия пазар, организиран от „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД; 

- отчитане на данни към ACER по REMIT и услуги, свързани с експертно-

консултантско, техническо и информационно осигуряване на борсовата търговия и 

заинтересованите от нея лица.  

Таксите за участие и за сделки на борсовия пазар, организиран от „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД, както и административните такси на предоставяните 

услуги от дружеството са определени в лева и в лева/MWh, в зависимост от вида на 

предоставяната услуга.  

7. Прогнозни приходи от дейността 

Планираните приходи за периода на реализация на проекта, обхващащ от 2021 г. до 

края на 2025 г., са в размер на (…) хил. лв. По-голям дял от тях са приходите от извършени 

търговски сделки, представляващи (…)% от общите приходи, равняващи се на (…) хил. лв. 

за целия период на бизнес плана. От тях очакваните приходи от сделки по дългосрочни 

продукти (седмични, месечни, годишни) са (…)% от общите приходи, приходите от сделки 

по продукт „Ден напред“ са (…)%, от сделки по продукт „В рамките на деня“ почти (…)% и 
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от сделките по търгове, инициирани от членовете на „Българска енергийна търговска 

платформа“ АД са (…)%. 

Приходите за членство на борсовия пазар, организиран от „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД са от встъпителна и годишни такси съгласно прогнозния брой 

членове, които се предвижда да участват и търгуват на организирания от дружеството борсов 

пазар и съставляват (…)% от общите приходи или (…) хил. лв. 

Приходи от други административни дейности, съпътстващи основната дейност, са в 

размер на (…) хил. лв. за петгодишния период на бизнес плана, представляващи (…)% от 

общите приходи. С най-голям дял от тях са приходите от отчитане на данни към ACER по 

REMIT, както и от обучение на борсовите агенти и представители на търговските участници. 

8. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За 

целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 

(…) хил. лв. за 2021 г.; (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г. и 

(…) хил. лв. за 2025 г. 

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. през 2025 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва само 

приходи от продажби на услуги. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД прогнозира общите разходи да се 

увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Разходите за материали се 

увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Разходите за външни услуги са 

прогнозирани да се увеличат от (…) хил. лв. през 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Разходите 

за амортизации се увеличат от (…) хил. лв. през 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличат от (…) хил. лв. през 2021 г. на (…) 

хил. лв. през 2025 г. 

Дружеството прогнозира сумата на актива да нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. до 

(…) хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на 

(…) хил. лв. за 2025 г. Текущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. 

лв. за 2025 г. Текущите активи на дружеството се увеличат вследствие на увеличаване на 

паричните средства в безсрочни депозити. 

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 

(…) хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (…) хил. лв. за 

2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на текущата печалба през 

периода. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения за периода. Краткосрочните 

задължения се увеличат от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г., в резултат на 

увеличение на задълженията към персонала и на данъчните задължения. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност. Плащанията за основната 

дейност са за суровини и материали, трудови възнаграждения, осигуровки, данъци и други 

плащания. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за 

покупка на активи и други плащания. По отношение на финансовата дейност са предвидени 

плащания на заеми, такси и комисионни. От прогнозните парични потоци за периода 2021 – 

2025 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: 
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Таблица № 4  

Показатели 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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) 
-2,40 -0,77 0,39 2,64 5,73 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 0,08 0,09 0,65 1,64 2,42 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) -0,65 -0,39 0,22 1,03 1,73 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на  „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД за периода 2021 – 2025 г. 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

нараства от -2,40 за 2021 г. до 5,73 за 2025 г. Това е показател, че дружеството от 2024 г. ще 

притежава свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. 

Коефициентът на обща ликвидност нараства от 0,08 през 2021 г. на 2,42 през 2025 г. 

През първите 3 години може да има затруднения при покриването на текущите си 

задължения. От 2024 г. 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 -0,65 за 2021 г. и нараства на 1,73 за 2025 г. Това е 

показател, че дружеството от 2024 г. 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 „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД ще бъде много добро след 2023 г. за периода 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. 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е предоставило план за повишаване 

на ефективността на дейността, като за целта определя ключови области, към които да 

приложи съответните мерки. Мерките засягат повишаване бързината на работа на 

дружеството, повишаване квалификацията на служителите и подобряване и разширяване 

обхвата на крайния продукт. Сроковете за изпълнение варират в зависимост от вида мярка 

както следва: 

- подобрение и разширение на продуктите на организирания от „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД пазар на природен газ - на принципа на обратна връзка от 

членовете на пазара дружеството ще дефинира и програмира параметрите на предлаганите 

продукти, така че в най-голяма степен да задоволят нуждите на пазара на природен газ 

 

 

- подобрение на обслужването на членовете на пазара на „Българска енергийна 

търговска платформа“ АД - чрез разработването на собствена електронна платформа за 

администриране на членовете на пазара и увеличение на екипа за техническо обслужване и 

консултиране на членовете на пазара. 

- обучения на персонала, дружеството планира да въведе различни по тематика 

обучения за своите служители - езикови, организационни, компютърни умения и други. 
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Българска енергийна търговска платформа“ АД 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 

„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 „Българска енергийна търговска платформа“ АД за 

осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за 

периода 2021 – 2025 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 


