РЕШЕНИЕ
№ БП - 63
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-ДК1293 от 16.12.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“
АД, за периода 2022 – 2026 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-127 от 05.11.2021 г. от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ 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-290 от 09.11.2021 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 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 представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №
20211004125632 от 04.10.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 113509219,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Владайско въстание“
№ 1.
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД има следния предмет на дейност: производство на
прокат и изделия от черни метали, обучение за професионална квалификация, комисионна,
спедиционна, складова, строителна, лизингова дейност, вътрешен и международен
транспорт, търговия с автомобили, сервиз и гаранционно обслужване, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, бартер и всякакви
други дейности, разрешени със закон. Основната дейност на дружеството съгласно
Националния класификатор на икономическите дейности на Р България е 2452, леене на
стомана.
Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 115 822 000 (сто и
петнадесет милиона осемстотин двадесет и две хиляди) лева, разпределен на 1 158 220 (един
милион сто петдесет и осем хиляди двеста и двадесет) поименни акции, всяка с номинална
стойност 100 (сто) лева. Акциите са собственост на две акционерни дружества:
„ВИОХАЛКО“ АД, регистрирано по законодателството на Кралство Белгия, което
притежава 1 158 219 акции и „СИДЕНОР СТОМАНЕНА ИНДУСТРИЯ“ АД, регистрирано
по законодателството на Р Гърция, което притежава 1 акция. Дружеството се управлява от
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Съвет на директорите в състав: Антон Кирилов Петров, Атанасиос Атанасопулос, Николаос
Мариу, Ставрос Теодоропулос, Василиос Папантониу, Елиас Стасинопулос и Йоанис
Пападимитриу. „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД се представлява от всеки двама от следните
членове на Съвета на директорите, действащи заедно: Василиос Папантониу, Николаос
Мариу и Йоанис Пападимитриу.
Бизнес план на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за периода 2022 – 2026 г.
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 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.
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД предвижда да e активен участник на газовия пазар като
с развитието на търговската дейност планира постепенно увеличаване на търгуваните
количества природен газ.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния
газ, с включени цени за достъп и пренос, са представени в таблица № 1:
Таблица № 1
Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Параметри
350 000
Общо покупко/продажби на природен газ, МWh 150 000 200 000 250 000 300 000
100
60
46
42
42
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh
Средни прогнозни цени за продажби на
100
60
46
42
42
природен газ на клиенти, лв./MWh

2. Прогнозни годишни финансови отчети
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 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, както следва: 24 417 хил. лв. за
2022 г.; 35 543 хил. лв. за 2023 г.; 39 795 хил. лв. за 2024 г.; 40 705 хил. лв. за 2025 г. и 41 438
хил. лв. за 2026 г.
Общите приходи нарастват от 803 661 хил. лв. за 2022 г. на 860 765 хил. лв. през 2026
г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на
услуги. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 776 531 хил. лв. за 2022 г. на 814 723
хил. лв. за 2026 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за материали, които от 489
594 хил. лв. нарастват на 510 678 хил. лв. в края на периода. Структурата на общите разходи
включва още разходи за: външни услуги; амортизации; персонал, себестойност на
продадените стоки и други.
Общо активите се увеличат от 540 621 хил. лв. за 2022 г. до 619 129 хил. лв. за 2026 г.
Нетекущите активи на дружеството нарастват от 348 692 хил. лв. за 2022 г. на 324 776 хил.
лв. за 2026 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 191 929 хил. лв. за 2022 г. на
294 352 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси, търговските
вземания и на пари и парични еквиваленти. Акционерният капитал за 2022 г. е 130 894 хил.
лв. и остава с непроменена стойност за периода. Собственият капитал нараства от 200 885
хил. лв. за 2022 г. на 362 889 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на
неразпределената и текущата печалба. Нетекущите пасиви намаляват от 145 434 хил. лв. за
2022 г. на 84 102 хил. лв. за 2026 г. Текущите пасиви намаляват от 194 301 хил. лв. за 2022 г.
на 172 138 хил. лв. за 2026 г.
От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, че
паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от клиенти. Плащанията за
основната дейност са за доставчици, трудови възнаграждения и плащания на данъци. По
отношение на инвестиционната дейност са предвидени плащания, свързани с дълготрайни
активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания по финансов лизинг
и лихви. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с
положителни стойности.
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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.)
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
2025 г.
2026 г.
857 027
860 765
811 799
814 723
45 228
46 042
40 705
41 438

2022 г.
803 661
776 531
27 130
24 417

2023 г.
828 725
789 233
39 492
35543

2024 г.
855 317
811 100
44 217
39 795

0,58

0,70

0,85

0,99

1,12

0,99

1,15

1,32

1,45

1,71

0,59

0,73

0,93

1,18

1,42

Показатели,
характеризиращи
финансово-икономическото
състояние
на
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за периода 2022 – 2026 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със
стойност 0,58 за 2022 г. и се увеличава до 1,12 за 2026 г. Това е показател, че дружеството
може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в
нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 0,99 през 2022 г. се
увеличава до 1,71 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 0,59 за 2022 г. и се увеличава до 1,42 през 2026 г. Това е показател, че дружеството
няма 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 „СТОМАНА
ИНДЪСТРИ“ АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 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 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 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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