РЕШЕНИЕ
№ БП - 61
от 22.12.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 22.12.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК1291 от 16.12.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ГЕН-И, търговия и
продажба на електрическа енергия“ ООД, за периода 2022 – 2026 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-102 от 27.09.2021 г. от „ГЕН-И, търговия и продажба на
електрическа енергия“ ООД 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-244 от 29.09.2021 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 „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” ООД е
приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 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.
Видно от представения документ за актуално състояние – редовен екземпляр от
съдебния/търговски регистър, издаден на 14.07.2021 г. от Агенция на Р Словения за
публични регистри и услуги гр. Любляна, заявителят е дружество с ограничена отговорност
с регистрационен номер 1587714000, вписано в Търговския регистър на Р Словения, със
седалище и адрес на управление: гр. Кършко, ул. „Върбина“ № 17.
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” ООД има следния предмет на
дейност: производство на апарати за разпределение и управление н електрическа енергия;
производство на изолирани проводници и кабели; производство на осветителна техника и
електрически лампи; производство на електрическо оборудване, некласифицирано другаде;
производство на инструменти и уреди за измерване, проверка изпитване, навигация и други
цели, с изключение на оборудване за контрол на промишлени процеси; производство на
оптични инструменти и фотографско оборудване; рециклиране на метални отпадъци и скрап;
рециклиране на неметални отпадъци и скрап; производство на електроенергия във
водноелектрически централи; производство на електроенергия в топлоелектрически
централи и атомни електроцентрали; друго производство на електроенергия; пренос на
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електроенергия; разпределение на електроенергия; търговия с електроенергия; производство
на газ; разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи; доставка на
пара и топла вода; разрушаване и събаряне на сгради, изкопни работи; общо строителство на
сгради и строителни работи; други строителни работи, включващи специални сделки;
монтаж на електрически кабели и фитинги; изолационни работи; ВиК; други строителни
инсталации; други строителни и довършителни работи; даване под наем на строително
оборудване или оборудване за разрушаване, заедно с оператора; агенти, занимаващи се с
продажба на моторни превозни средства; поддръжка и ремонт на моторни превозни
средства; продажба на едро на части и принадлежности за моторни превозни средства;
агенти, занимаващи се с продажба на едро на части и принадлежности за моторни превозни
средства; агенти, занимаващи се с продажба на горива, руди, метали и промишлени
химикали; агенти, занимаващи се с продажба на машини, промишлено оборудване, кораби и
въздухоплавателни средства; агенти, занимаващи се с продажба на мебели, стоки за бита и
железария; агенти, занимаващи се с продажба на разнообразни стоки; продажба на едро на
други стоки за бита; продажба на едро на твърди, течни и газообразни горива; продажба на
едро на метали и метални руди; продажба на едро на железарски изделия, водопроводно,
отоплително оборудване и консумативи; продажба на едро на други междинни продукти;
продажба на едро на отпадъци и скрап; продажба на едро на металорежещи машини;
продажба на едро на миннодобивна техника и машини за гражданското и промишлено
строителство; продажба на едро на машини за текстилната промишленост и на шевни и
плетачни машини; продажба на едро на компютри, периферни компютърни устройства и
софтуер; продажба на едро на други офис машини и оборудване; продажба на едро на други
машини за използване в промишлеността, търговията и корабоплаването; други продажби на
едро; продажба на дребно на железарски изделия; продажба на дребно на строителни
материали; различни продажби на дребно в специализирани магазини, некласифицирани
другаде; продажба на дребно на стоки втора употреба в магазини; поправка на електрически
стоки за бита; поправка на други стоки за бита; сухопътен превоз на товари; обработка на
товари; съхранение и складиране; други помощни дейности в областта на сухопътния
транспорт; дейности на други транспортни агенции; телекомуникации; финансов лизинг;
строителство и продажба на недвижими имоти; покупко-продажба на собствени недвижими
имоти; агенции за недвижими имоти; управление на недвижими имоти срещу комисионна
или на договорна основа; даване под наем на автомобили; даване под наем на други
сухопътни транспортни средства; даване под наем на машини и оборудване за гражданско и
промишлено строителство; даване под наем на офис техника и оборудване, включително
компютри; даване под наем на други машини и оборудване; даване под наем на други стоки
за бита; консултантски дейности в областта на информационните технологии; научни
изследвания и експериментални разработки по природни науки; научни изследвания и
експериментални разработки в областта на инженерните науки; счетоводни и одиторски
дейности, данъчни консултации; консултантски дейности по бизнес и мениджмънт;
геодезически, геоложки, геофизични, геохимични и други проучвания, измервания и
картографиране; архитектурни дейности и озеленяване; архитектурни и инженерни дейности
и свързаните с тях технически консултации; други консултации по планиране и технически
въпроси; техническо изпитване и анализ; реклама; различни бизнес дейности,
некласифицирани другаде.
Капиталът на дружеството е в размер на 19 877 610 (деветнадесет милиона
осемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин и десет) евро. Капиталът на дружеството
е изцяло внесен от две търговски дружества, регистрирани по законодателството на Р
Словения, а именно: „ГЕН енергия“ ООД и „ГЕН-ЕЛ инвестиции“ ООД, които са внесли по
9 938 805 (девет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и пет) евро от
капитала и имат по 50% дялово участие в дружеството. Съгласно представено копие на
Учредителния акт на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” ООД,
дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав: д-р Робърт Голоб –
председател, Даниел Левичар, д-р Игор Копривникар и Андрей Шайн. „ГЕН-И, търговия и
продажба на електрическа енергия” ООД се представлява от две лица едновременно, както
стр. 2 от 4

следва: Игор Копривникар заедно с Робърт Голоб или Даниел Левичар; Андрей Шайн заедно
с Робърт Голоб или Даниел Левичар; Робърт Голоб заедно с Игор Копривникар или Андрей
Шайн; Даниел Левичар заедно с Игор Копривникар или Андрей Шайн.
Бизнес план на „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД за
периода 2022 – 2026 г.
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД е представило бизнес
план за периода 2022 – 2026 г.
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2022 – 2026 г.
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД предвижда да развива в
България търговия на едро и трансгранична търговия. 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
Параметри
Обем на продажбите на природен
газ в България, MWh
Транзит, MWh
Средни прогнозни покупни цени,
лв./MWh
Средни прогнозни цени за
продажби на природен газ,
лв./MWh

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД е представило
прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за
периода 2022 – 2026 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да
реализира печалби по години в размер на: (…) за 2022 г.; (…) за 2023 г.; (…) за 2024 г.; (…)
за 2025 г. и (…) за 2026 г.
Общите приходи нарастват от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Предвижда се
общите разходи да се увеличат от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. Структурата на общите
разходи включва разходи за: материали, услуги, персонал, амортизации, за лихви, нетна
валутна загуба, загуба от обезценка на търговски вземания и активите по договори и др.
Общо активите се увеличат от (…) за 2022 г. до (…) за 2026 г. Нетекущите активи се
увеличават от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. Текущите активи на дружеството се
увеличават от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. Собственият капитал се увеличава (…) за 2022
г. до (…) за 2026 г. Нетекущите пасиви се увеличават от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г.
Текущите пасиви се увеличават от (…) за 2022 г. на (…) за 2026 г. От представените
прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 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.)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)
(…)
(…)

Таблица № 2
2025 г.
2026 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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Коефициент на покритие на
дълготрайните активи със собствен
капитал (СК/ДА)
Коефициентът на обща ликвидност
(КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

1,71

1,37

1,32

1,14

1,15

2,05

1,83

1,76

2,05

2,14

0,67

0,73

0,82

0,65

0,66

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ГЕН-И,
търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД за периода 2022 – 2026 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност 1,71 за 2022 г. и се изменя до 1,15 за 2026 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 2,05 през 2022 г. се увеличава
до 2,14 през 2026 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 0,67
за 2022 г. и се изменя на 0,66 през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има
затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.
Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща
балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ГЕН-И,
търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД ще бъде добро за целия период на
бизнес плана.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД в бизнес плана за периода 2022
– 2026 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 „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа
енергия“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, за периода
2022 – 2026 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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