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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг 
(БАКР) присъжда рейтинг PFR3+ на Проект 
за изграждане и експлоатиране на 
отоплителна централа в Банско от Бул Еко 
Енергия ООД. Рейтингът отразява умерена 
сила и умерени рискови фактори по 
проекта, както и наличие на чувствителност 
на кредитоспособността на проекта от 
промени на пазара и икономическата среда.  
 
Проектът, разработван от Бул Еко Енергия 
ООД, предвижда централизирано 
топлоснабдяване на Банско чрез 
изграждане на отоплителна централа с 
изгаряне на биомаса и доизграждане на 
съществуващата топлопреносна мрежа в 
града. Поради кратката история и малък 
обем дейност преди стартиране на проекта 
БАКР разглежда Бул Еко Енергия  като 
специално създадено дружество със цел 
изграждане на отоплителната централа. 
Положителни фактори са липсата на 
концентрация в структурата на 
собствеността, както и натрупаното ноу-хау 
и контакти в бранша. Като цяло, БАКР 
оценява като задоволително качеството на 
мениджмънта на Бул Еко Енергия, което 
пряко ще влияе на способността на 
компанията да управлява проекта и да 
изплаща своите задължения.  
 
В организационната структура на проекта 
Макронет ЕАД е дружеството Спонсор, 
което «застава» зад проекта. БАКР счита, 
че Макронет ЕАД е компания с 
благоприятна перспектива  за развитие в 5-
годишен план, която ще разширява 
пазарния си дял в сектор Търговия и 
производство на електромери значително 
през първите две  години от разглеждания 
период. За периода 2006-2014г. компанията 
ще генерира значителен по размер 
свободен паричен поток и  ще запази 
високата си кредитоспособност, поради 
което оценяваме риска от качеството на 
Спонсора като нисък.  
 

Инвестиционната програма по проекта (в 
размер на 5 280 хил.лв.) ще се осъществи 
на два етапа през 2006-2007 г.: на първия 

етап ще се инсталира един котел с мощност 
5 MWt и необходимите съоръжения, ще се 
извършат основните СМР и разширение на 
съществуващата топлопреносна мрежа, а 
на втория етап ще се монтира втори котел с 
мощност 5 MWt и ще се разшири 
топлопреносна мрежа.  

Схемата за финансиране предвижда 
привличане на кредитен ресурс от следните 
източници: Програма на ЕБВР за 
финансиране на проекти за ВЕИ 
(възобновяеми енергийни източници); 
Програма за Опазване чистотата на 
въздуха на Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната 
среда(ПУДООС) към МОСВ и Програма 
Сапард. Преговорите с финансиращите 
институции са в ранна фаза, но  Спонсора 
има готовност да осигури финансова 
подкрепа на проекта, което дава основание 
на БАКР да оцени риска от финансиране 
като умерен. 
 
Отоплителната централа ще оперира в 
сектор за производство и разпределение на 
топлинна енергия. Секторът е силно 
регулиран поради обществената значимост 
на създавания продукт. След 2000 г. са 
реализирани  проекти за изграждане на 
малки мощности (основно до 10 MWt) за 
производство на топлоенергия от ВЕИ с цел 
задоволяване на локални потребители – 
главно общински сгради, училища, болници 
и частни абонати. Проектите са пилотни за 
страната и са подкрепени от упоменатите 
вече програми за подобряване на 
енергийната ефективност и защита на 
околната среда. БАКР счита, че пазарната 
ниша на топлофикационните дружества с 
изгаряне на биомаса е в стадий на растеж, 
което намалява пазарния риск за проекта 
на дружеството Бул Еко Енергия. 
 
БАКР оценява риска от незавършване на 
проекта(неспособността на  проекта да 
бъде изпълнен навреме съгласно 
заложения бюджет и в рамките на 
предвидените стандарти) като умерен, а 
основните рискови фактори са:  възможен 
преразход на бюджетния лимит за 
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доизграждането на топлопреносната мрежа 
поради неяснотата на състоянието й към 
момента; включването на контрагенти с 
различни специфични дейности във фазата 
на СМР; взаимообвързаността между 
подготвителната(проектна) и следващите 
фази на проекта; многобройните процедури 
по узаконяването на отделните фази.  
 
Оперативният и технологичен риск 
(възможността обектът да не функционира 
на предвидените нива на ефективност по 
време на експлоатацията му), БАКР 
оценява като относително нисък поради 
използваната стандартна технология и 
сключения договор за доставка и монтаж на 
основното оборудване с утвърдена 
европейска фирма производител 
(Polytechnik) и ресурсната обезпеченост на 
гориво за ОЦ.   
 
БАКР оценява цялостния риск от 
контрагенти по проекта като умерен като 
основен е рискът от купувачи. Поради 
сключените и подготвени договори с 
абонатите, както и конкурентността на 
продукта на ОЦ спрямо сегашното им 
отопление, оценяваме риска от купувачи на 
първия етап (общински потребители, 
Завода за телефонна техника и Вилно 
селище Божурленд) като относително 
нисък. Рискът от купувачи на втория етап на 

проекта оценяваме като относително висок, 
тъй като е предвидено включване на 
обекти, които понастоящем се отопляват 
основно с локални инсталации с изгаряне 
на дърва, които са по-евтини от нафтата и 
няма сключени договори за доставка с тях.   
 
Политическият риск оценяваме като нисък 
поради факта, че изграждането на ОЦ е 
важен инфраструктурен проект за общината 
и се ползва с подкрепата на общинската 
администрация.  
 
Адекватността на прогнозните парични 
потоци е оценена като са разгледани 
различни варианти на развитие на проекта.    
Песимистичните сценарии за развитие на 
проекта предвиждат: с 20% намалени 
продажби на топлоенергия след 2007 г. 
спрямо очаквания  сценарий; намалена 
продажна цена; част от финансирането по 
проекта да не бъде усвоено, т.е. кредита по 
програма Пудоос и финансирането по 
програма Сапард да не бъдат осъществени.  
 
Въпреки чувствителността на паричните 
потоци на проекта спрямо неблагоприятни 
изменения в бизнес средата, наличието на 
финансово силен спонсор дава основание 
на БАКР да оцени финансовия риск по 
проекта като умерен. 

 
Таблица: Прогнозен паричен поток (хил лв.) Реалистичен вариант 

ПОКАЗАТЕЛИ          

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.ОБЩО ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ 6158 2502 1506 1599 1599 1599 1599 1599 1599 

2. ОБЩО ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ 5371 3092 1688 1881 1885 1662 1097 852 737 

3. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК 

(ПОСТЪПЛЕНИЯ-ПЛАЩАНИЯ) 851 -417 29 -71 -75 148 713 958 1073 

5.НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

В КРАЯ НА ПЕРИОДА 873 456 485 414 339 487 1200 2158 3231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


