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РЕШЕНИЕ
№ БП - 31
от 05.07.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 05.07.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК1599 от 28.06.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Митилинеос“ С.А. за
периода 2022 – 2026 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-10 от 15.02.2022 г. от „Митилинеос“ С.А. 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-42 от 17.02.2022 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 Комисията приема за установено следното:
В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за
издаване на лицензия „Митилинеос“ С.А. 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.
„Митилинеос“ С.А. e търговец, регистриран по законодателството на Република
Гърция. Видно от представените документи за актуално състояние (Удостоверение за
актуално състояние с реф. № 1588122.2303648 от 06.09.2021 г. от Министерство на
развитието и инвестициите на Република Гърция, Удостоверение № 9263 от 10.09.2021 г. от
Търговско-промишлената камара на Атина и подробно Удостоверение за представителна
власт с реф. № 1588122.2303649 от 06.09.2021 г. от Министерство на развитието и
инвестициите на Република Гърция), заявителят е публично дружество с ограничена
отговорност, вписано в Единния търговски регистър на Р Гърция под номер 757001000, със
седалище и адрес на управление: гр. Маруси, ул. „Артемидос“ № 8, 15125.
„Митилинеос“ С.А. има следния предмет на дейност: производство на алуминий,
производство на метални конструкции и части от конструкции; производство на компютри и
периферно оборудване; ремонт на машини; монтаж на промишлени машини и оборудване;
производство на електроенергия; търговия с електроенергия; производство и разпределение
на топлинна енергия и климатизация; събиране, обработка и снабдяване с вода; канализация;
събиране на неопасни отпадъци; обработка и обезвреждане на неопасни отпадъци;
възстановка на сортирани материали; дейности по възстановяване и други услуги по
управление на отпадъците; строителство на жилищни и нежилищни сгради; строителство на
пътища и магистрали; строителство на железопътни линии, включително подземни;
строителство на мостове и тунели; изпълнение на комунални проекти за течности;
изпълнение на комунални проекти за електроенергия и телекомуникации; изпълнение на
други инженерни продукти; електрически инсталации; други строителни инсталации; други
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специализирани строителни дейности; продажба на други моторни превозни средства;
търговия на едро с части и аксесоари за моторни превозни средства; търговия на дребно с
части и аксесоари за моторни превозни средства; представители, участващи в продажбата на
горива, руди, метали и промишлени химикали; представители, участващи в продажбата на
машини, промишлено оборудване, кораби и самолети; продажба на едро на обзавеждане,
килими и осветително оборудване, продажба на едро на други машини и оборудване;
продажба на едро на твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти; продажба на
едро на метали и метални руди; продажба на едро на химически продукти; продажба на
дребно на електрически домакински уреди в специализирани магазини; продажба на дребно
на други нови стоки в специализирани магазини; продажба на дребно чрез поръчки по
пощата или интернет; транспорт по тръбопроводи; услуги, идентични със сухоземен
транспорт; публикуване на друг софтуер; дейности по компютърно програмиране; дейности
по управление на компютърни съоръжения; обработка на данни, хостинг и свързани
дейности; дейности, свързани с притежание на дружества; финансов лизинг; други
спомагателни дейности към финансови услуги, с изключение на застрахователна дейност и
пенсионни фондове; покупко-продажба на собствени недвижими имоти; отдаване под наем и
управление на собствени или наети недвижими имоти; консултантски услуги по стопанско
управление и други; инженерни дейности и свързани технически консултации; други
изследвания и експериментални разработки в областта на природните науки и
инженерството; отдаване и наемане на автомобили, включително леки автомобили; отдаване
и наемане на строителни и инженерни машини и оборудване; отдаване и наемане на други
машини, оборудване и материални активи; лизинг на интелектуална собственост и сходни
продукти, с изключение на произведения, защитени с авторско право; друг вид осигуряване
на човешки ресурси; регулиране и принос към по-ефективна търговска дейност; други
образователни услуги; дейности, свързани с членски организации на бизнеса и
работодателите; дейности, свързани с професионални членски организации.
Капиталът на дружеството е в размер на 138 604 426,17 евро (сто тридесет и осем
милиона шестстотин и четири хиляди четиристотин двадесет и шест евро и седемнадесет
цента), разделени на 142 891 161 (сто четиридесет и два милиона осемстотин деветдесет и
една хиляди сто шестдесет и една) поименни акции, всяка с номинална стойност от
деветдесет и седем цента (0,97 евро). Акциите на дружеството са допуснати за търгуване на
Пазара за ценни книжа на Фондовата борса на Атина.
Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по
ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.
Видно от приложеното Удостоверение с Протокол № 3930 от 23.11.2021 г., следните
две инвеститорски сметки в Системата за безналични ценни книжа притежават повече или
равни на 5% от общия брой обикновени акции на дружеството (с изключение на собствените
7 625 983 броя акции или 5,337% акции на дружеството в съответствие с програмата за
обратно изкупуване на собствени акции на дружеството): „Ферезия“ ЛТД, частно дружество
с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Кипър,
притежава 19 201 2019 акции в дружеството (13,438%); „Килтео“ ЛТД, частно дружество с
ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Кипър,
притежава 18 718 330 акции в дружеството (13,100%). „Ферезия“ ЛТД и „Килтео“ ЛТД са
100% собственост на „Рокалдо“ ЛТД, частно дружество с ограничена отговорност, учредено
съгласно законите на Република Кипър. Едноличен собственик на „Рокалдо“ ЛТД е
„Емергия Холдингс“ ЛТД, регистрирано като частно дружество с ограничена отговорност в
Република Кипър. „Емергия Холдингс“ ЛТД е 100 % собственост на Евангелос Митилинеос,
гражданин на Република Гърция. Обикновените поименни акции
(142 891 161) на
„Митилинеос“ С.А. се търгуват на Атинската фондова борса. Заявителят посочва, че за тези
акции е невъзможно да бъдат представени данни с информация за всички физически лица. В
тази връзка заявителят е представил декларация относно структурата на дружеството, както
и документ с реф. № 4598, издаден от Атинската фондова борса и документи с реф. № 3930
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от 23.11.2021 г. и с протоколен № 2883 от 13.09.2021 г., издадени от Централния депозитар
към Атинската фондова борса.
Видно от представеното Известие с реф. № 2397341 от 02.07.2021 г. за вписване в
Единния търговски регистър на информация по отношение на „Митилинеос“ С.А. от
Министерство на развитието и инвестициите на Р Гърция, дружеството се управлява и
представлява от Съвет на директорите, който се състои от 11 членове – трима изпълнителни
и осем неизпълнителни директори. Съветът на директорите е в състав: Евангелос
Митилинеос (изпълнителен член, председател и главен изпълнителен директор), Спиридон
Касдас (заместник-председател А и неизпълнителен член), Евангелос Крисафис (заместникпредседател Б и изпълнителен член), Димитриос Пападопулос (изпълнителен член), Йоанис
Петридис (независим неизпълнителен член), Панайота Антонаку (независим неизпълнителен
член), Емануил Какарас (независим неизпълнителен член), Константина Мавраки (независим
неизпълнителен член), Алексиос Пилавиос (независим неизпълнителен член), Наталия
Николаиди (независим неизпълнителен член), Антони Барцокас (независим неизпълнителен
член).
Заявителят се представлява от председателя на Съвета на директорите (главен
изпълнителен директор) или от всеки две от изброените лица, действащи съвместно
(съвместно право на подпис), при условие, че поне едно от тези лица има право на първи
подпис. Право на първи подпис се предоставя на: Христос Гавалас, Панайотис Гарделинос,
Йоанис Калафатас, Панайотис Канелопулос, Еленос-Георгиос Караиндрос, Нтинос
Бенрумпи, Димитриос Пападопулос, Фотиос Спиракос, Димитриос Стефанидис.
Бизнес план на „Митилинеос“ С.А. за периода 2022 – 2026 г.
„Митилинеос“ С.А. 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.
„Митилинеос“ С.А. планира да участва на пазара на природен газ на едро.
Прогнозните количества 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
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Параметри
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Обем на продажбите на природен газ, GWh
Прогнозни покупни цени от вносни източници,
лв./MWh
Цени за продажби на природен газ за промишлени
цели , лв./MWh
Цени за продажби на природен газ на организиран
пазар и търговия на едро, лв./MWh

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

В бизнес плана „Митилинеос“ С.А. е представило SWОT анализ, в който дружеството
е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности
за дейността си.
2. Прогнозни годишни финансови отчети
„Митилинеос“ С.А. 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: (…) хил. лв. за
2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. лв. за
2026 г.
Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г.
Общите разходи се предвижда да бъдат в размер на (…) хил. лв. за 2022 г. до края на 2026 г.
Общо активите нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. до (…) млн. лв. през 2026 г.
Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите
активи на дружеството нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. на (…) млн. лв. за 2026 г.
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Собственият капитал нараства от (…) млн. лв. за 2023 г. на (…) млн. лв. за 2026 г.
Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви са планирани в
размер на 2 млн. лв. за периода на бизнес плана.
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

Таблица № 2
2025 г.
2026 г.
(…)
(…)

2022 г.
(…)

2023 г.
(…)

2024 г.
(…)

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)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Общо приходи от дейността (хил. лв.)

Показатели,
характеризиращи
финансово-икономическото
състояние
на
„Митилинеос“ С.А. за периода 2022 – 2026 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 2022 г. се увеличава до (…) през 2026 г.,
което означава, 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 2023 г. и се
увеличава до (…) през 2026 г.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„Митилинеос“ С.А. 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 „Митилинеос“ С.А. 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
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