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П Р О Т О К О Л 

 

№ 209 

 
София, 24.09.2021 година 

 

Днес, 24.09.2021 г. от 10:31 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор  на дирекция „Природен газ“,  

Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх.№ Е-ДК-955 от 20.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване 

на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 –2025 г.  

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова,  

Снежана Станкова, Людмила Ненова, Александра Димитрова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-954 от 20.09.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 –2024 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова,  

Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Александра Димитрова 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-957 от 20.09.2021 г.  и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за периода 2021 –2025 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир,  

Людмила Ненова, Грета Дечева, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Александра Димитрова 

 

4. Доклад с вх.№ Е-ДК-956 от 20.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване 

на бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 2021 –2025 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова,  

Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова 

 

http://www.dker.bg/
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5. Доклад с вх.№ Е-ДК-958 от 20.09.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2021 –2025 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир,  

Людмила Ненова, Грета Дечева, Снежана Станкова,  

Виктория Джерманова, Александра Димитрова 

 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-955 от 20.09.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 – 

2025 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-45 от 01.07.2021 г. от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ 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-154 от 06.07.2021 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 МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 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.  

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон.Видно от представеното удостоверение за актуално състояние, 

заявителят е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на 

Виена под номер FN 326889w, учредено съгласно законодателството на Република 

Австрия, със седалище в политическа община Виена и адрес на управление Карл-

Валдбрунер-Платц 1. Дружеството е с управители Истван Хери, Франк Верние и Жан Ан 

Хаули, всеки от които представлява дружеството съвместно с друг управител. 

Упълномощени представители на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ са Франк Верние и 

Истван Хери – управляващи директори. МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ има следния 

предмет на дейност: търговия на едро с природен газ и електроенергия. Капиталът на 

дружеството е в размер на (...). Едноличен собственик на капитала на МЕТ Австрия 

Енерджи Трейд ГмбХ е МЕТ Холдинг АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано 

според законите на Република Австрия. 
 

Бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г. 

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило бизнес план за периода 2021 – 

2025 г. Дружеството планира да купува природен газ от всички източници, който ще бъде 

доставян през съществуващите междусистемни свързвания с Гърция и Румъния и в 

бъдеще от Турция и Сърбия чрез капацитета, запазен на търговете, организирани от 

Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP). За да гарантира сигурността 

на доставките дружеството има резервиран капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“. 

В бизнес плана МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило SWОT анализ, в 

който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните опасности за дейността си. 
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1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за 

периода 2021 – 2025 г. 

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ предвижда да продава природен газ на едро. 

Прогнозните обеми 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Обем на продажбите на природен газ на едро 

, GWh 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Прогнозни покупни цени, лв./MWh (...) (...) (...) (...) (...) 

Цени за продажби на природен газ на едро, 

лв./MWh 

(...) (...) (...) (...) (...) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е представило прогнозни счетоводни баланси, 

отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия 

период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер 

на: (...) хил. евро за 2021 г.; (...) хил. евро за 2022 г.; (...) хил.евро за 2023 г.; (...) хил. евро 

за 2024 г. и (...)хил. евро за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (...) хил. евро за 2021 г. на (...) хил. евро през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. евро за 2021 г. на 919 (...) хил. 

евро за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: амортизация, за 

сделки с деривати, финансови разходи, разлики от валутни операции и др. 

Общо активите се увеличат от (...) хил. евро за 2021 г. до (...) хил. евро за 2025 г. 

Нетекущите активи са в размер на (...) хил. евро за целия период. Текущите активи на 

дружеството се увеличават от (...) хил. евро за 2021 г. на (...) хил. евро за 2025 г., в 

следствие на увеличаване на търговски и други вземания и други активи. Собственият 

капитал се увеличава от (...) хил. евро за 2021 г. до (...) хил. евро за 2025 г., вследствие на 

увеличение на неразпределената и текущата печалби. Текущите пасиви се увеличават от 

(...) хил. евро за 2018 г. на (...) хил. евро за 2020 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. 

евро) 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Общо разходи от дейността (хил. евро) (...) (...) (...) (...) (...) 

Счетоводна печалба (хил. евро) (...) (...) (...) (...) (...) 

Финансов резултат (хил. евро) (...) (...) (...) (...) (...) 

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 МЕТ 

Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.: 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (...)за 2021 г. и се увеличава до (...) за 2025 г. Това 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 (...) през 

2021 г. се увеличава до (...) през 2025 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, е със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава до (...) през 2025 г. Това е показател, 

че дружеството може да има затруднения за покриване със собствени средства на 

задълженията си през периода. Очакваните стойности на горепосочените показатели, 

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

състояние на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ ще бъде добро за целия период на 

бизнес плана. 

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

МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Тахир. В изпълнение на изискването на НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ” за периода 2021 – 2025 г. Бизнес планът съдържа 

изискуемите раздели. От анализа на прогнозните финансови отчети е видно, че 

състоянието на дружеството ще бъде добро за целия период на бизнес плана и 

параметрите, заложени от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ, 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. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 

3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи 

Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г. 

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение: Комисията реши: 

Одобрява бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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: 
 

1. Приема доклад относно  одобряване на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи 

Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 
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В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-954 от 20.09.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024 г., 

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-50 от 13.07.2021 г. от „Арес Трейдинг“ ЕООД 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-167 от 14.07.2021 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 „Арес Трейдинг“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2024 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.  
 

„Арес Трейдинг“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

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

20210702104815 от 02.07.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 206565510, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, област Варна, 

община Варна, Район Одесос, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 3.  

„Арес Трейдинг“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с природен газ 

(включително и след лиценз); покупка, превоз, обработване и продажба на всякакви 

видове газ, както и всяка друга дейност, свързана с газ и енергийна индустрия, енергиен 

мениджмънт; организиране, оперативно планиране, координиране и управление на 

енергийната система, както и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, който е внесен 

изцяло и е разпределен в 5000 (пет хиляди) дяла, всеки един от който е с номинална 

стойност 10 (десет) лева. Капиталът на дружеството е собственост на „Аресгаз“ ЕАД. 

Органите на управление на дружеството са учредителят и едноличен собственик - 

„Аресгаз“ ЕАД и управителя - Венета Иванова Райкова. Дружеството се управлява и 
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представлява от управителя Венета Иванова Райкова. 
 

Бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024 г. 

„Арес Трейдинг“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2024 г. 
 

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

периода 2021 – 2024 г. 

Прогнозните обеми 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Прогнозни количества природен газ за покупка 

и продажба MWh 

(...) (...) (...) (...) 

Среднопретеглени прогнозни покупни цени, 

лв./MWh 

(...) (...) (...) (...) 

Среднопретеглени прогнозни продажни цени, 

лв./MWh 

(...) (...) (...) (...) 

  

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Арес Трейдинг“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2024 г. За целия период 

на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) 

лв. за 2021 г.; (...) лв. за 2022 г.; (...) лв. за 2023 г. и (...)лв. за 2024 г. Общите приходи 

нарастват от (...)лв. за 2021 г. на (...) лв. през 2024 г. Увеличението на общите приходи се 

дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се предвижда да се 

увеличат от (...). лв. за 2021 г. на (...). лв. за 2024 г. С най-голям дял в общите разходи са 

разходите за закупуване на природен газ, които от (...). лв. нарастват на (...)лв. в края на 

периода. Структурата на общите разходи включва още разходи за: външни услуги; 

заплати; социални осигуровки и други. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (...)лв. за 2021 г. на (...)лв. 

за 2024 г. Нетекущи активи не са прогнозирани. Текущите активи се увеличават от (...) лв. 

за 2021 г. до (...)лв. за 2024 г. в следствие на увеличаване на вземанията от свързани 

предприятия и на паричните средства. Основният капитал за 2021 г. е (...) лв. и остава с 

непроменена стойност за периода. Собственият капитал нараства от (...)лв. за 2021 г. на 

(...)лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. 

Нетекущи пасиви се предвиждат в размер на (...)лв. за 2021 г. и (...).лв. за 2022 г. Текущите 

пасиви се увеличават от (...)лв. за 2021 г. до (...) лв. за 2024 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2024 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от търговски контрагенти и предоставени заеми. 

Плащанията са за трудови възнаграждения, плащания на данъци върху печалбата, лихви и 

такси по предоставени заеми и други. 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) 

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) 

(...) (...) (...) (...) 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Арес 

Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024 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 2021 г. се увеличава до (...) през 2024 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, е със стойност (...)  за 2021 

г. и се увеличава до (...)през 2024 г. Това е показател, че дружеството може 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 

„Арес Трейдинг“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 
 

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

„Арес Трейдинг“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2024 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“. 
 

 Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Тахир. „Арес Трейдинг“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ” за периода 2021 – 2024 г. (за четири години). Бизнес планът 

съдържа изискуемите раздели. Финансовото състояние на дружеството ще бъде добро.  

На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за 

периода 2021 – 2024 г. 

Работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2024 г. 

И. Н. Иванов обърна внимание, че срокът на бизнес плана е до 2024 г., за разлика 

от първия бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ. Председателят установи, че 

няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение. 

 

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:  
 

1. Приема доклад относно  одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД 

за периода 2021 – 2024 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2024 г. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 
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на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-957 от 20.09.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г., 

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-60 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ България“ ЕООД 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-183 от 29.07.2021 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 „ВИЕЕ България“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е подало и 

заявление с вх. № E-12-00-361 от 27.07.2021 г. за одобряване на бизнес план. 

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.  

„ВИЕЕ България“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210723101236 от 23.07.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 131262441, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ул. 

„Вихрен“ № 10, ет. 1. 

„ВИЕЕ България“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка, превоз, 

обработване и продажба на всякакви видове газ, както и на всякаква друга дейност, 

свързана с газ и енергийната индустрия. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 

лева (четиристотин хиляди) лева.  Разпределен е в 20 000 (двадесет хиляди) дяла, всеки 

един от които на стойност от 20 (двадесет) лева. Всички дялове от капитала се притежават 

от едноличния собственик – ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АД (чуждестранно юридическо лице, 

регистрирано в Търговския регистър на Кантон Цуг, Швейцария). Капиталът е изцяло 

внесен от едноличния собственик на капитала. „ВИЕЕ България“ ЕООД се представлява 

от управителя/управителите. В случай, че са избрани няколко управителя или прокуристи, 

дружеството се представлява заедно от двама управители или от един управител и един 

прокурист. Видно от представените документи, управител е Алпер Кесикли. 
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Бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

 

„ВИЕЕ България“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

Дружеството е представило SWOT анализ, според който сред силните страни на 

компанията са, че е част от международна корпоративна група с традиции в сферата на 

търговията с природен газ и изграждането на газопроводи. Групата, към която 

принадлежи „ВИЕЕ България“ ЕООД, има дъщерни дружества в Централна и Източна 

Европа, които се занимават с търговия на природен газ. 

В предложения бизнес план „ВИЕЕ България“ ЕООД прогнозира възможности и 

предпоставки за разширяване обхвата и пазара на дейността, значителни възможности за 

износ на природен газ в региона. 

 

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

периода 2021 – 2025 г. 

Прогнозните обеми 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна продажна цена, лв./MWh (...) (...) (...) (...) (...) 

Средна покупна цена лв./MWh (...) (...) (...) (...) (...) 

Прогнозни търгувани количества 

MWh 

(...) (...) (...) (...) (...) 

 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ВИЕЕ България“ ЕООД е представило прогнозни потоци и финансови отчети за 

периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да 

реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2021 г.; (...) хил. лв. за 2022 г.; 

(...) хил. лв. за 2023 г.; (...)  хил. лв. за 2024 г. и (...) хил. лв. за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. 

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на 

стоки. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на  (...) хил. 

лв. за 2025 г. Общо активите се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 

г. Нетекущите активи на дружеството са планирани в размер на (...) хил. лв. за всяка 

година от периода. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 

г. на (...) хил. лв. за 2025 г. Собственият капитал нараства от  (...) хил. лв. за 2021 г. на  (...) 

хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на натрупаната печалба. Нетекущи пасиви не 

са предвидени. Текущите пасиви се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 

2025 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от търговски контрагенти. Плащанията са за трудови 

възнаграждения и плащания на данъци върху печалбата. 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 
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Счетоводна печалба (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Финансов резултат (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

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 „ВИЕЕ 

България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава до (...) за 2025 г. Това 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 (...) през 

2021 г. намалява до (...) през 2025 г., но остава над (...). 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, е със стойност  (...) за 2021 г. и намалява до (...) през 

2025 г., което означава, че дружеството ще разполага със собствени средства за покриване 

задълженията си през периода. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ВИЕЕ 

България“ ЕООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

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

„ВИЕЕ България“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

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

„ВИЕЕ България“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

 Изказвания по т.3.: 

Докладва Р. Тахир. „ВИЕЕ България“ ЕООД е приложило бизнес план за периода 

2021 – 2025 г. Бизнес планът съдържа изискуемите раздели по отношение на НЛДЕ. 

Финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде много добро за целия 

период на бизнес плана. 

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 

от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 

3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за 

периода 2021 – 2025 г. 

Работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 
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решение. 

 

 

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: 

 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД 

за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-956 от 20.09.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 2021 – 2025 г., установи 

следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-51 от 13.07.2021 г. от „Свилоза“ АД 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-168 от 14.07.2021 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 „Свилоза“ АД е приложило бизнес план за дейността „търговия с 

природен газ”, за периода 2021 – 2025 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.  

 „Свилоза“ АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210628132734 
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от 28.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 814191178, вписано в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 

гр. Свищов, п.к. 5253, Западна Индустриална Зона, Административна сграда на „Свилоза“ 

АД. 

„Свилоза“ АД има следния предмет на дейност: холдингова дейност, участие в 

други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или 

в тяхното управление, производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и 

производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от 

закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 31 754 944 (тридесет и един милиона 

седемстотин петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, 

разпределен на 31 754 944 (тридесет и един милиона седемстотин петдесет и четири 

хиляди деветстотин четиридесет и четири) поименни безналични акции, всяка с 

номинална стойност 1 (един) лев. „А.Р.У.С Холдинг“ АД притежава 84,10% дялово 

участие в дружеството, осем юридически лица имат общо 3,08% дялово участие и 3652 

физически лица са акционери в дружеството, като имат общо 12,82% дялово участие. 

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Красимир Банчев Дачев – 

председател; Михаил Георгиев Колчев – изпълнителен директор и Божидар Бориславов 

Йочев. 

 

Бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 2021 – 2025 г. 

 

„Свилоза“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

Заявителят е посочил, че дружеството не е осъществявало търговия на природен газ 

и възнамерява да започне ефективна търговска дейност след получаване на лицензия през 

следващите пет години. 

В бизнес плана „Свилоза“ АД е представило SWОT анализ, в който дружеството е 

посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните 

опасности за дейността си. Прогнозните приходи и разходи зависят пряко от обемите на 

продажбите и пазарните дялове на дружеството. Основното разходно перо е цената на 

закупения природен газ и пряко зависи от възможностите на дружеството да договори 

конкурентни цени. Прогнозните количества са заложени на базата на направено проучване 

на пазара на природен газ и възможностите за предлагане на по-гъвкави условия за 

доставка и плащане спрямо съществуващите търговци на природен газ. 

 

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

периода 2021 – 2025 г. 

Заявителят предвижда да продава природен газ на индустриални консуматори, на 

едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми природен газ за търговия и 

средните прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1: 

 
Таблица № 1 

Параметри 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо покупки на природен газ, MWh           

Общо продажби на природен газ, MWh (...) (...) (...) (...) (...) 

Средни прогнозни покупни цени, 

лв./MWh 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Средни прогнозни продажни цени, 

лв./MWh  

(...) (...) (...) (...) (...) 

Разходи за закупуване на природен газ, 

хил. лв. 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Приходи от продажби на природен газ, 

хил. лв. 

(...) (...) (...) (...) (...) 
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2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Свилоза“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г., които съдържат стойности 

само за дейността търговия с природен газ. За целия период на бизнес плана дружеството 

прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2021 г.; (...) хил. 

лв. за 2022 г.; (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г. и (...) хил. лв. за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...)хил. лв. за 

2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, 

възнаграждения на персонала, административни разходи, външни услуги, разходи за 

амортизации и други. 

Общо активите на дружеството се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. 

за 2025 г. Нетекущите активи на дружеството намаляват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) 

хил. лв. за 2025 г., докато текущите активи на дружеството от (...) хил. лв. за 2021 г. се 

увеличават на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на парични средства и 

вземания от клиенти и доставчици.  

Записаният капитал с природен газ е в размер на (...) хил. лв. за 2021 г. и остава 

непроменен до края на периода. Собственият капитал нараства от (...)  хил. лв. за 2021 г. 

на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на текущата печалба от дейността 

търговия с природен газ. Текущите пасиви се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) 

хил. лв. за 2025 г. в резултат на увеличение на задълженията към доставчици. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от дейността търговия с природен газ – от продажба на 

природен газ. Плащанията за дейността са към доставчици, за достъп и пренос и други 

плащания за оперативни разходи. В края на всяка една година 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Финансов резултат (хил. лв.)  (...) (...) (...) (...) (...) 

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 

„Свилоза“ АД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава до (...) за 2025 г. Това 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 (...) през 

2021 г. се увеличава до (...) през 2025 г. Това 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 2021 г. и се изменя на (...) през 2025 г. което означава, че 
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дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени 

средства. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Свилоза“ АД 

ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

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

„Свилоза“ АД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

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

„Свилоза“ АД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

 Изказвания по т.4.: 

Докладва Р. Тахир. Бизнес планът на  „Свилоза“ АД е за пет години. От анализа на 

финансовото състояние е видно, че ще бъде добро. Параметрите, заложени в бизнес плана 

за периода, 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“. 

На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката 

и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе 

следните решения 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Свилоза“ АД.  

Работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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: 

 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 

2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 
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Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-958 от 20.09.2021 г. относно 

одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г., 

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-58 от 27.07.2021 г. от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ 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-184 от 29.07.2021 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 „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е подало и 

заявление с вх. № E-12-00-359 от 27.07.2021 г. за одобряване на бизнес план. 

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.  

 

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 237072 от 

29.03.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 13176387, вписано 

в Националния търговския регистър на Р Румъния, пореден номер в Търговския регистър: 

J40/6289/2000, предоставен на 07.07.2000 г., единен европейски идентификационен код 

(EUID): ROONRC.J40/6289/2000, сертификат за регистрация: серия В, номер 2838964 

издаден на 06.11.2013 г., със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, район I, ул. 

Попа Саву № 79-81, етаж 5. Дата на последната регистрация в Търговския регистър: 

22.12.2020 г. Дружеството се представлява от Алпер Кесикли – управител. 

Записаният капитал на дружеството е в размер на 10 000 леи, еквивалент на 4691 

щатски долари при валутен курс 1 USD = 2,1317 RON. Капиталът е разпределен в 1000 

дружествени дялове, всеки по 10 леи и се притежава  от единствения съдружник в 

дружеството – ГАЗПРОМ ШВАЙЦ АГ (GAZPROM SCHWEIZ AG). ГАЗПРОМ ШВАЙЦ 

АГ е юридическо лице, вписано в Търговския регистър на кантон Цуг, Швейцария и се 

представлява от г-н Андрей Бринстер и от г-н Оливър Бах. 

Съгласно актуализиран учредителен акт на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, върховният 

управителен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците, което решава 

неговата дейност и политика. В случая единственият съдружник е ГАЗПРОМ ШВАЙЦ 

АГ, който има всички права и задължения, произтичащи от закона.  

 

Бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г. 
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„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. На база 

проучване и оценка на групите потребители, дружеството прогнозира количествата 

природен газ за покупко-продажба да се увеличат от (...) МВтч през 2021 г. на (...) МВтч 

през 2025 г. Прогнозните цени, по които „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ ще купува и продава 

природен газ през периода на бизнес плана, са определени на база сравнителен анализ от 

борсите в Унгария, Румъния и Гърция, като не са включени таксите за капацитет и пренос 

през преносната мрежа, задължения към обществото и акциз. 

 

В бизнес плана „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило SWОT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните опасности за дейността си. Силните страни са изразяват предимно във факта, 

че дружеството е част от международна корпоративна група с дълги традиции в сферата 

на търговията с природен газ и изграждане на газопроводи. Групата към която 

принадлежи дружеството притежава няколко дъщерни дружества в Централна и Източна 

Европа, които се занимават с търговия с природен газ. Заявителят, счита че основните 

заплахи за дейността на дружеството са опасността от влошаване на финансовото 

състояние на ключови клиенти, имащи големи експозиции към дружеството, както и в 

сезонното изменение на търсенето на природен газ. 

 

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

периода 2021 – 2025 г. 

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ предвижда да продава природен газ на индустриални 

консуматори, на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните обеми 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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна продажна цена, лв/МВтч (...) (...) (...) (...) (...) 

Средна покупна цена лв/ МВтч (...) (...) (...) (...) (...) 

Търгувани количества МВтч (...) (...) (...) (...) (...) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

приходи за периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството 

прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2021 г.; (...) хил. 

лв. за 2022 г.; (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г. и (...) хил. лв. за 2025 г. 

Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 

2025 г.  

Общо активите се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. 

Размерът на нетекущите активи от (...) хил. лв. остава непроменен през периода Текущите 

активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 

Акционерният капитал остава непроменен за периода в размер на (...) лева. Собственият 

капитал нараства от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на 

увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи 

пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. 

за 2025 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че 

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от контрагенти. Плащанията за 

основната дейност са търговски контрагенти, трудови възнаграждения, плащания на 

данъци върху печалбата и други. В края на всяка една година от периода прогнозираните 

парични наличности са с положителни стойности. 
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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 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

Финансов резултат (хил. лв.) (...) (...) (...) (...) (...) 

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 „ВИЕЕ 

Румъния“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава до (...) за 2025 г. Това е показател, че 

дружеството ще може да покрива със собствен капитал инвестициите в нови дълготрайни 

активи. Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2021 г. се увеличава до (...) през 

2025 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, е със стойност (...) за 2021 

г. и се увеличава до (...) през 2025 г. Това показва, че дружеството може да има 

затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства през периода. 

 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ВИЕЕ 

Румъния“ СРЛ ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

 

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

„ВИЕЕ Румъния“ СРЛ в бизнес плана за периода 2021 – 2025 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“. 

 

 Изказвания по т.5.: 

Докладва Р. Тахир. „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ е представило бизнес план за периода 

2021 –2025 г. Бизнес планът съдържа изискуемите раздели по отношение на НЛДЕ. 

Финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде добро за целия период на 

бизнес плана. Параметрите ще осигурят необходимите материални и финансови ресурси 

за изпълнение на лицензионните задължения. 

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с 

чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната 

група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на дружеството.  

Работната група предлага на Комисията да реши: 
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Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

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: 

 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за 

периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно  одобряване на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи 

Трейд ГмбХ за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за осъществяване 

на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно  одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД 

за периода 2021 – 2024 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2024 г. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД 

за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 

2021 – 2025 г.; 
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2. Одобрява бизнес план на „Свилоза“ АД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за 

периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх.№ Е-ДК-955 от 20.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-27 от 

24.09.2021 г. - одобряване на бизнес план на МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ за 

периода 2021 –2025 г.; 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-954 от 20.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-28 от 

24.09.2021 г. - одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 –

2024 г.; 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-957 от 20.09.2021 г.  и Решение на КЕВР № БП-29 от 

24.09.2021 г. - одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ България“ ЕООД за периода 2021 –

2025 г.; 

4. Доклад с вх.№ Е-ДК-956 от 20.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-30 от 

24.09.2021 г. - одобряване на бизнес план на „Свилоза“ АД за периода 2021 –2025 г.; 

5. Доклад с вх.№ Е-ДК-958 от 20.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-31 от 

24.09.2021 г. - одобряване на бизнес план на „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ за периода 2021 –2025 

г. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 Г. Добрев 

 

................................................. 

 Р. Осман 

 

................................................. 

 А. Йорданов 

 

................................................. 

 В. Владимиров 

 

................................................. 

 Г. Златев      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

.................................................                                                                   Р. ТОТКОВА 

 Е. Харитонова 

 

           
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


