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РЕШЕНИЕ
№ БП-21
от 08.06.2022 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 08.06.2022 г., като разгледа доклад с вх. № ЕДк-1538 от 03.06.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Първо плинарско
друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ 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-21 от 24.01.2022 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 „Първо плинарско друщво“ 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 от 18.10.2021 г. – извадка от
Съдебния регистър на гр. Загреб, Република Хърватия, заявителят е дружество с ограничена
отговорност с личен идентификационен номер 58292277611, ЕУИД HRSR.030070559, със
седалище и адрес на управление: Република Хърватия, гр. Вуковар, Господарска зона № 13.
„Първо плинарско друщво“ ООД има следния предмет на дейност: проектиране на
газови мрежи, изграждане на газова мрежа, поддръжка на газова мрежа; производство и
дистрибуция на топлинна енергия; проектиране, изграждане и поддръжка на битови
инсталации за газ, санитарна, питейна и техническа вода за отопление; покупка и продажба
на стоки, с изключение на оръжия и боеприпаси, лекарства и отрови; търговско
посредничество на вътрешния и външния пазар; представителство на чуждестранни
компании; организиране на услуги и панаири на вътрешния и външния пазар; строителство,
проектиране и надзор; транспорт и дистрибуция на газообразни горива; монтаж, поддръжка
и ремонт на измервателни уреди за контрол на газ; доставка на газ за тарифни клиенти;
доставка на газ за привилегировани клиенти; дистрибуция на газ; туристически услуги в
морския туризъм; туристически услуги при други форми на туристическо предлагане; други
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туристически услуги; туристически услуги, които включват спортно-развлекателни или
приключенски дейности; приготвяне на храна и предоставяне на хранителни услуги;
приготвяне и сервиране на питиета и напитки; предоставяне на услуги за настаняване;
приготвяне на храна за консумация другаде със или без сервиране (в транспортни средства,
на събития и т.н.) и доставка на тази храна (кетъринг); производство на електрическа и
топлинна енергия от алтернативни и възобновяеми източници; производство, проектиране,
монтаж, ремонт и поддръжка на соларно оборудване и устройства и соларни системи;
производство на енергия; пренос на енергия; складиране на енергия; дистрибуция на
енергия; управление на енергийни съоръжения; доставка на енергия; търговия с енергия и
организация на енергийния пазар; търговия на едро с петролни продукти; производство на
петролни продукти; транспортиране на нефт по нефтопроводи; транспорт на петролни
продукти по продуктопроводи; транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с пътни
превозни средства;транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с железопътен
транспорт; транспорт на нефт, петролни продукти и биогорива по водни пътища; транспорт
на нефт, петролни деривати и биогорива по продуктопроводи и други видове транспорт;
съхранение на нефт и петролни деривати; съхранение на втечнен нефтен газ; търговия на
едро с втечнен нефтен газ; продажба на дребно на втечнен пропан-бутан (ВБП);
топлоснабдяване; дейност на купувач на топлинна енергия; производство на електроенергия;
пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; организиране на пазара на
електроенергия; електроснабдяване; търговия с електроенергия; производство на газ;
производство на природен газ; транспорт на газ; съхранение на газ; управление на ВБП
терминал; дистрибуция на газ; организиране на пазара на газ; търговия с газ; транспорт за
собствени нужди; дейности по обществен транспорт на пътници и товари във вътрешния
автомобилен транспорт; транспорт за собствени нужди в международния автомобилен
транспорт; наем на автомобили и други транспортни средства; отдаване под наем на машини
и съоръжения за строителство и инженерни дейности и предмети за лична употреба и
домакински нужди; дейности по управление и поддръжка на недвижими имоти; брокерство
на недвижими имоти; дейности с недвижими имоти; техническо тестване и анализ;
електроинсталационни работи; изпълнение на инвестиционни дейности в чужбина;
инсталиране на промишлени машини и съоръжения; опаковъчни дейности; производство и
търговия с торове и подобрители на почвата; друга обработка на отпадъци; дейности по
оползотворяване на отпадъци; медиация при управление на отпадъци; транспортни
дейности; дейности по събиране на отпадъци; търговия с отпадъци; дейности по управление
на отпадъците; управление на отпадъците; тестване и анализ на отпадъци; производство,
търговия и употреба на химикали; дейности за мониторинг на качеството на въздуха;
мониторинг на емисиите на замърсители на въздуха от стационарни източници; дейност по
проверка на коректността на измервателната система за непрекъснат мониторинг на
емисиите на замърсители във въздуха от стационарни източници.
Капиталът на дружеството е в размер на 15 474 600,00 (петнадесет милиона
четиристотин седемдесет и четири хиляди и шестстотин) хърватски куни. „Първо плинарско
друщво“ ООД се управлява от Управителен съвет в състав: Павао Вуйновац (председател),
Антония Главаш и Ивана Иванчич (членове на Управителния съвет). Дружеството се
представлява от председателя на Управителния съвет (самостоятелно и независимо), или
заедно от двама членове на Управителния съвет.
Бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.
„Първо плинарско друщво“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.,
както следва:
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода
2022 – 2026 г.
„Първо плинарско друщво“ ООД планира да извършва изключително дейността по
търговия на пазара на едро, без снабдяване на крайни клиенти с газ. Прогнозните количества
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природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в
таблица № 1:

Параметри
Прогнозни количества природен газ, GWh
Прогнозни цени за покупка на природен газ, лв./MWh
Прогнозни цени за продажби на природен газ, лв./MWh

2022 г.
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)
(…)

Таблица № 1
2025 г.
2026 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Заявителят е посочил, че е най-големият хърватски вносител на природен газ, търгува,
продава и снабдява природен газ на територията на страната, и търгува в Европа чрез
компаниите в Унгария, Швейцария, Италия, Словения и Босна и Херцеговина. Заявителят
отбелязва, че дружеството генерира 35 – 40% от приходите са от продажби от хърватския
газов пазар, а останалите 60 – 65% от приходите са от продажби на природен газ извън
страната.
2. Прогнозни годишни финансови отчети
„Първо плинарско друщво“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет
за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За всяка една
година от периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер
на (…) хил. лв.
Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г.
Структурата на общите приходи включва единствено приходи от продажби. Общите разходи
се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. Структурата
на общите разходи включва себестойност на продадените стоки и други разходи.
Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г., които
представляват текущи, а нетекущи активи не са планирани.
Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г.,
вследствие на увеличение на неразпределена и текуща печалба. Нетекущи пасиви не са
планирани, а текущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. 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.)
Финансов резултат (хил. лв.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2024 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Таблица № 2
2025 г. 2026 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Първо
плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.:
Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) 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 нараства от (…) за 2022 г. на
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(…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със
собствени средства на задълженията си през периода.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„Първо плинарско друщво“ 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 „Първо плинарско друщво“ 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:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА
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