РЕШЕНИЕ
№ БП-57
от 25.11.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 25.11.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК1164 от 19.11.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД,
установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-96 от 20.09.2021 г. от „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД 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-235 от 21.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.
Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното
проучване по преписката се установи следното:
В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за
издаване на лицензия „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД е приложило бизнес план за дейността „търговия
с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е подало и заявление с
вх. № E-12-00-452 от 20.09.2021 г. за одобряване на бизнес план.
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.
ал. 4 от НЛДЕ.
Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20210825154526 от 25.08.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 204694015,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1463, област София, община Столична, р-н Триадица, пл.
„България“ № 1, ет. 3.
„БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД има следния предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност
в областта на електропроизводството, основни и аварийни ремонти на електроцентрали и
свързаните с тях строително-монтажни работи, производство на резервни части и
нестандартно оборудване, инвеститорска дейност, внедряване на енергийната ефективност
при производството на енергия, проектиране, производство, доставка, монтаж, ремонт и
въвеждане в експлоатация на енергийно оборудване, покупко-продажба, транспорт,
разпространение, дистрибуция, внос и износ на нефтени продукти, природен газ, горива,
електроенергия и други стоки, търговия с нефтени продукти, природен газ, горива,
електроенергия и други стоки, газификация, топлофикация, електроснабдяване и др.,
търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионна и консултантска дейност, както и всички други
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дейности, незабранени от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен
режим – след получаване на съответен лиценз.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен
на 50 000 (петдесет хиляди) налични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един)
лев. Капиталът е внесен изцяло и е разпределен по равно между двамата акционери в
дружеството – Янко Здравков и „Делта Епсилон“ ЕАД.
„БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД има едностепенна система на управление и се управлява от
Съвет на директорите в състав: Янко Иванов Здравков, „БКБ“ ЕООД, юридическо лице,
регистрирано по Търговския закон на Р България, и Нина Димитрова Петрова-Кашкина.
Дружеството се представлява от изпълнителните директори Янко Иванов Здравков и Нина
Димитрова Петрова-Кашкина – заедно и поотделно.
Бизнес план на „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД за периода 2021 – 2025 г.
Дружеството посочва, че бизнес планът е разработен на базата на анализи на пазара на
природен газ, перспективите пред развитието на пазара на природен газ и плановете на „БЛУ
ЕНЕРЖИ“ АД за развитието на дейността „търговия с природен газ“ в Р България и региона.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2021 – 2025 г.
„БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД възнамерява да бъде активен участник на борсовите пазари в Р
България на всички пазарни сегменти, като осъществява търговия с природен газ въз основа
на издадена лицензия. Прогнозните цени, по които „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД ще купува и продава
природен газ през периода на бизнес плана, са определени на база сравнителен анализ от
борсите в Нидерландия (TTF), Австрия (CEGH), Румъния (BRM) и България (BGH). В бизнес
плана „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД е представило SWОT анализ, в който дружеството е посочило
своите силни и слаби страни, възможностите за развитие на дейността си.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни покупни и
продажни цени на природния газ, са представени в таблица № 1:
Показател
Средна
продажна цена
Средна
покупна цена
Търгувани
количества

Мярка
лева за
МВтч
лева за
МВтч
МВтч

2021 г.

2022 г.

2023 г.
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2024 г.
2025 г.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„БЛУ ЕНЕРЖИ“ 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, както следва: (…) 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.
Общите приходи нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025 г.
Общите разходи 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.
Нетекущите активи на дружеството нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за
2025 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил.
лв. за 2025 г. Основният капитал за 2021 г. е (…) хил. лв. и остава с непроменена стойност за
периода. 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 увеличават 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
(…).
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:
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Параметри
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)

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

2021 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „БЛУ
ЕНЕРЖИ“ АД за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) за 2025 г. (…). Коефициентът на обща
ликвидност от (…) през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025 г. (…). Коефициентът на
финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени
средства, е със стойност (…) за 2021 г. и се увеличава на (…)през 2025 г. (…).
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „БЛУ ЕНЕРЖИ“
АД ще (…) за целия период на бизнес плана.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от „БЛУ
ЕНЕРЖИ“ 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 „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 „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД 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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