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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ БП - 65 

от 24.11.2022 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 на закрито заседание, проведено на 24.11.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

2099 от 17.11.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за 

периода 2023 – 2027 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1097 от 30.09.2022 г. от „Про Нет Енерго“ 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-1186 от 04.10.2022 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 от „Про Нет Енерго“ ООД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода  2023 – 2027 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.  

„Про Нет Енерго“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220919142823 от 

19.09.2022 г. „Про Нет Енерго“ ООД e дружество с ограничена отговорност с ЕИК 

202761742, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, 1616, Област София, Община Столична район Витоша, кв. 

Бояна, ул. „Маринковица“ № 2 б, ет. 2. 

„Про Нет Енерго“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия, снабдяване с електрическа енергия на крайни потребители, внос, износ, пренос, 

транзитна търговия и извършване на други сделки с електрическа енергия, организиране 

пазар на електрическа енергия, координиране на балансираща група, производство и 

разпределение на електрическа енергия, търговия с природен газ, търговия на едро с твърди, 

течни и газообразни горива и подобни продукти, строителство, реконструкция, експлoатации 

и поддръжка на техническо оборудване, електростанции, електропроводи и др., 
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инвестиционна дейност в енергийни обекти, вътрешно и външнотърговска дейност, други 

операции, свързани с експорт и импорт на стоки и услуги, посредническа дейност, както и 

всякаква друга дейност, незабранена от закона (като всички дейности с лицензионен режим 

ще се извършват единствено след получаване на необходимия лиценз и/или разрешително). 

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хилядa) лева, разпределен в 1000 

(хиляда) дяла, всеки на стойност 1 (един) лев. Капиталът е изцяло внесен. 

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 представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220919142823 от 19.09.2022 г. съдружници в дружеството са следните физически лица: 

Станко Иванов Станоев, гражданин на Република България, притежаващ 500 лв. (50% от 

капитала), и Кирил Димчев Диков, гражданин на Република България, притежаващ 500 лв 

(50% от капитала). 

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

по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Про Нет Енерго“ ООД 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. 

Заявителят се управлява и представлява от Станко Иванов Станоев, в качеството му 

на управител на „Про Нет Енерго“ ООД. 

 

Бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за периода 2023 – 2027 г. 

 

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия „Про Нет Енерго“ ООД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г. 

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 

2023 – 2027 г. 

Заявителят планира да осъществява търговия с природен газ на газовите платформи и 

да доставя природен газ и на крайни снабдители. 

„Про Нет Енерго“ ООД планира количествата природен газ за покупко-продажба да 

се увеличат за периода от 6000 MWh през 2023 г. на 20 000 MWh през 2027 г. Прогнозните 

количества природен газ за търговия и средните 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 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Прогнозни количества покупко-продажби на 

природен газ, MWh 
6 000 10 000 12 000 15 000 20 000 

Прогнозни средни цени за покупка на 

природен газ, лв./MWh 
214,00 150,00 154,00 162,00 166,00 

Прогнозни средни цени за продажби на 

природен газ, лв./MWh 
229,00 169,00 177,00 191,00 186,00 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Про Нет Енерго“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2027 г. За целия период на 

бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 31 хил. 

лв. за 2023 г.; 63 хил. лв. за 2024 г.; 122 хил. лв. за 2025 г.; 248 хил. лв. за 2026 г. и 216 хил. 

лв. за 2027 г. 
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Общите приходи се увеличават от 1394 хил. лв. за 2023 г. до 3770 хил. лв. през 2027 г. 

Общите разходи се увеличават от 1360 хил. лв. за 2023 г. до 3530 хил. лв. за 2027 г.  

Общата сума на активите се увеличава от 228 хил. лв. за 2023 г. на 895 хил. лв. за 2027 

г. Нетекущи активи са планирани да намаляват за периода от 21 хил. лв. за 2023 г. до 13 хил. 

лв. за 2027 г., а текущите активи се предвижда да се увеличат от 207 хил. лв. за 2023 г. до 882 

хил. лв. за 2027 г.  

Собственият капитал нараства от 38 хил. лв. за 2023 г. на 467 хил. лв. за 2027 г., 

вследствие на увеличение на текущата печалба. Заявителят предвижда нетекущи пасиви за 

периода да намаляват от 30 хил. лв. за 2023 г. на 10 хил. лв. за 2025 г., като за следващите две 

години от бизнес плана не са предвидени нетекущи пасиви. Текущите пасиви нарастват от 

160 хил. лв. за 2023 г. на 428 хил. лв. за 2027 г. От представените прогнозни парични потоци 

за периода 2023 – 2027 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 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 1 394 1 720 2 164 2 915 3 770 

Общо разходи от дейността (хил.лв.) 1 360 1 650 2 028 2 640 3 530 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 34 70 136 275 240 

Финансов резултат (хил. лв.) 31 63 122 248 216 

Коефициент на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал (СК/ДА) 
1,81 5,94 14,87 27,40 35,92 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
1,29 1,49 1,57 2,03 2,06 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
0,20 0,43 0,57 1,07 1,09 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Про Нет 

Енерго“ ООД за периода 2023 – 2027 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 1,81 

за 2023 г. нараства до 35,92 за 2027 г., което 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 1,29 през 2023 г. се увеличава 

на 2,06 през 2027 г., което 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 от 0,20 за 2023 г. се 

увеличава на 1,09 през 2027 г., което означава, че дружеството няма да има затруднения да 

покрива със собствени средства задълженията си. 

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

Нет Енерго“ ООД в бизнес плана за периода 2023 – 2027 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“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Про Нет Енерго“ ООД заявление 

и която следва да бъде неразгласявана: 
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1097 от 28.10.2022 г. заявителят е посочил, че 

предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, не 

съдържат търговска тайна. 
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Въз основа на гореизложеното при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличена 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 „Про Нет Енерго“ ООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2023 – 2027 г. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред 

Административен съд – София град. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИЯН МИТЕВ 
(съгласно Заповед № 1231 от 21.11.2022 г.)  

 


