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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ БП - 55 

от 31.10.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 на закрито заседание, проведено на 31.10.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

2009 от 25.10.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

за периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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-1153 от 25.08.2022 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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.  

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220613145145 от 13.06.2022 г. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e еднолично акционерно 

дружество с ЕИК 121516626, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, Област София, Община Столична, 

район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има следния предмет на дейност: придобиване, 

управление и продажба на дялове от капитала на български и чуждестранни търговски 

дружества; учредяване на търговски дружества с капитал изцяло собственост на 

холдинговото дружество; финансиране на търговски дружества, в които холдинговото 

дружество участва; собствена производствена и търговска дейност с минерални и 

синтетични масла и всички останали нефтопродукти; транспортна дейност във вътрешно и 

международно съобщение; производство и пласмент на консистентни смазки; спирачни 

течности, антифризи, подобрители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях; 

строително предприемачество; франчайзинг на търговската марка; сделки с ноу-хау и 

интелектуални продукти; складови сделки; стоков и качествен контрол върху 

нефтопродукти; търговско представителство и посредничество; експлоатационен лизинг; 
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друга производствена и търговска дейност; организиране на частна охранителна дейност по 

охрана на производствени и търговски обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и 

законни интереси от противоправни посегателства; други дейности, непротиворечащи на 

закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 37 641 400 (тридесет и седем милиона 

шестстотин четиридесет и една хиляди и четиристотин) лева, разпределен на 376 414 (триста 

седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) обикновени, поименни акции, с 

право на глас, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има двустепенна система на управление. Органи на 

дружеството са едноличният собственик на капитала, Надзорен съвет и Управителен съвет. 

Дружеството се управлява от Управителен съвет, в състав: Пламен Стоилов Бобоков, 

Детелина Борисова Кръстева, Цветомир Петров Анастасов, Чавдар Дочев Данев и Николай 

Еленков Костадинов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор - Цветомир 

Петров Анастасов. 

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 приложения устав на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, едноличен собственик на 

капитала на дружеството е „Приста инвест 2016“ АД. Видно от извършена служебна 

проверка в търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата „Приста инвест 

2016“ АД, действителни собственици – физически лица, които притежават най-малко 25% от 

капитала „Приста инвест 2016“ АД са Атанас Стоилов Бобоков и Пламен Стоилов Бобоков, 

граждани на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД няма 

вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 

Бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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. 

Дружеството предвижда да осъществява дейността „търговия с природен газ“, след 

издаване на лицензия от КЕВР, чрез пряко договаряне на дългосрочни договори и сключване 

на сделки на организираните борсови пазари на природен газ в България и Европа. 

Дружеството планира да закупува природен газ от всички възможни източници, като 

количествата ще се доставят през съществуващите и новоизградените междусистемни 

връзки. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД планира количествата природен газ за покупко-продажба 

на база проучване на групи потребители, да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. на (…) 

MWh през 2026 г. 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 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна покупна цена на 

природния газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна продажна цена на 

природния газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, външни 

услуги, заплати и социални осигуровки и други. 

Общата сума на активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. Нетекущите активи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. Текущите 

активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличаване на паричните средства и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Заявителят не предвижда нетекущи 

пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват 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: 
                       Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал (СК/ДА) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Приста 

Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026г. Това показва, че дружеството няма да има 

затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на 

(…)1 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, се изменя от (…) за 

2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения да 

покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ще бъде много добро за целия 

период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 
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лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 29.08.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 31.08.2022 г. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е посочило, че бизнес планът на дружеството представлява 

търговска тайна, тъй като е разработен изцяло съобразно индивидуалните бизнес процеси и 

управленски решения на дружеството, отразяващи развитието на „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД на база на придобития опит и индивидуалните умения и познания на лицата, 

осъществяващи ръководната и управленската дейност. Разкриването на посочената 

информация и данни би довело до сериозно нарушаване на интересите на дружеството, чрез 

оповестяването на изградените през годините стратегия на организацията на работата, 

разпределението на ресурсите му и начина на планиране на дейността.  

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска 

дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело 

необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, 

обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би 

довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския 

интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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 


