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П Р О Т О К О Л 

 

№ 214 

 
София, 29.09.2021 година 

 

Днес, 29.09.2021 г. от 10:25 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, 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 -973 от 23.09.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Златна Панега Цимент“ АД за периода 2021 – 2025 г. 

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

Станкова, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова   

 

2. Доклад с вх.№ Е- ДК – 974 от 23.09.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.  

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

Станкова, Виктория Джерманова, Любослава Джоргова 

 

3. Доклад с вх. № Е- ДК- 976 от 23.09.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

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

Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова 

 

4. Доклад с вх.№ Е-ДК – 975 от 23.09.2021 г.  и проект на решение относно 

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

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

Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова 

 

5. Доклад с вх. № Е- ДК - 977 от 23.09.2021 г.  и проект на решение относно 

http://www.dker.bg/
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одобряване на бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 

2025 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Снежана Станкова, 

Виктория Джерманова, Любослава Джоргова 

 

 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-973 от 23.09.2021 

г.относно одобряване на бизнес план на „Златна Панега Цимент“ 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-61 от 28.07.2021 г. от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ 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-186 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 „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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-12-00-363 от 28.07.2021 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.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210713123218 от 13.07.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 820162213, 

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

управление: област Ловеч, община Ябланица, с. Златна Панега, п.к. 5760, ул. „Шипка“ № 

1. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД има следния предмет на дейност: производство 

и продажба на изделия за строителната промишленост, и по-специално, производство на 

цимент, клинкер, вар, варовик, глина, бетон и агрегати; извличане на ресурси за 

производство на цимент, вар и агрегати; предоставяне на услуги, свързани с посочените 

дейности; участие в дружества с предмет на дейност някоя от горепосочените; 

производство, транспорт, продажба и дистрибуция на бетонов и варов разтвор и бетонови 

производи; изграждане и експлоатация на предприятия за производство на бетон и 

бетонови производи; придобиване, оценяване и търговия с пясък и чакъл като минерални 

инертни материали; ръководство, контрол и съдействие под формата на капиталово 

участие, финансово участие или по друг подходящ начин в проекти, които са свързани 

директно или индиректно с гореизброените дейности; изследователски и други дейности, 

свързани с производството и пласмента на бетон и бетонови производни; въвеждане на 

нови технологии и материали в областта на бетона и строителните материали; оказване на 

технически консултации и съдействие при мениджмънта в сферата на горепосочените 

дейности; извършване на всяка дейност във връзка с горепосочените. 

Капиталът на дружеството е в размер на 32 173 027 (тридесет и два милиона сто 

седемдесет и три хиляди и двадесет и седем) лева, разпределен на 32 173 027 (тридесет и 

два милиона сто седемдесет и три хиляди и двадесет и седем) обикновени поименни 
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акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Дружеството „Иапетос Лимитед“, Кипър 

притежава 99.99% от капитала на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД. „Иапетос Лимитед“ 

се притежава изцяло от „Титан Цимент Къмпани“ СА, Гърция, чиито акции се търгуват на 

фондовата борса на Атина. Акционери в дружеството са и 46 физически лица, които имат 

общо 0,01% дялово участие. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 

Александър Наков Чакмаков – председател на Съвета на директорите, Христос 

Панагопулос, Лукас Петкидис, Адамантиос Францис – изпълнителен директор, Йоаннис 

Паниарас и Григориос Дикаиос. 

Бизнес план на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за периода 2021 – 2025 г. 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 

2025 г. 

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/продажби на природен газ, 

MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh  (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че прогнозните цени, по които ще купува и продава 

природен газ, са базирани на очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския 

сегмент, двустранни договори между търговци, количествата по програмата за 

освобождаване на количества на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ 

ЕАД. 

В бизнес плана „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило SWОT анализ, в 

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

вероятните опасности за дейността си. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 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 (…) по години в размер на: 

(…) лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 

г.  

Приходите от продажби нарастват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. 

Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: себестойност на продажбите, външни 

услуги, възнаграждения и осигуровки за персонала, финансови и други разходи.  

Общо активите на дружеството се намаляват от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 

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

2025 г., а текущите активи на дружеството от (…) лв. за 2021 г. намаляват на (…) лв. за 

2025 г.  

Собственият капитал намалява от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

Нетекущите пасиви намаляват от (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Текущите пасиви 

намаляват от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г. 

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

паричните постъпления ще бъдат основно от контрагенти. Плащанията за дейността са 

към търговски контрагенти, възнаграждения на персонала, данъци, предоставени заеми, 

лихви и такси. В края на всяка една година от периода, прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности. 

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 
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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 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ 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 намалява на (…) през 2025 г. Показателят е 

индикатор за това, че дружеството няма 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 „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

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

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ 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.1.: 

Докладва Р. Тахир. В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към 

заявлението за издаване на лицензия „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е приложило 

бизнес план за периода 2021 – 2025 г. Този бизнес план съдържа изискуемите раздели 

съгласно Наредбата. От направения анализ на прогнозните финансови отчети се очертава, 

че финансово – икономическото състояние на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД ще бъде 

много добро за целия период на бизнес плана и че заложените параметри ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните задължения във връзка с дейността „търговия с природен газ“. Предвид 

това 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 от 21.03.2013 г. 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 „Златна Панега Цимент“ 

АД, за периода 2021 – 2025 г. 

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение:  

Одобрява бизнес план на „Златна Панега Цимент“ АД за осъществяване на 
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дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада. 

 

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 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 „Златна Панега Цимент“ 

АД за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Златна Панега Цимент“ АД за осъществяване на 

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

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 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-974 от 23.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 

2025 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-67 от 10.08.2021 г. от „Сиесайеф Енерджи“ 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-199 от 12.08.2021 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 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 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-12-00-395 от 10.08.2021 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.  

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

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

20210512120518 от 12.05.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 
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206179619, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Община Столична, Район Средец, ул. 

„Славянска“ № 2. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или 

други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско 

представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; 

хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски и други услуги, сделки с 

интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба, лизингови сделки, селскостопански и земеделски дейности, проектиране и 

изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения, разпределение, пренос и 

осъществяване на всякакви сделки с газ (след получаване на съответните лицензи и 

разрешения за това), както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закон. 

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

25 000 (двадесет и пет хиляди) лв. внесен, разпределен в 5000 (пет хиляди) обикновени 

поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева. Едноличен 

собственик на капитала на дружеството е „Сиесайеф“ АД. „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД се 

управлява от Съвет на директорите в състав: Алипи Петров Алипиев, Диян Христов 

Станчев и Мария Перезиева Божкова. Дружеството се представлява от изпълнителният 

директор Алипи Петров Алипиев. 

Бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025г. 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. 

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 лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 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: (…) 

г. Общите приходи нарастват от (…) г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 

(…) г. Общата сума на активите на дружеството нараства от (…) г. Нетекущите активи се 

увеличават от (…) г. Текущите активи се увеличават от (…) г. 

От отчета за паричните потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните 

постъпления от дейността са от приходи от клиенти и от предоставени заеми, а 

плащанията са към търговски контрагенти, за възнаграждения на персонала, лихви и 

такси, данъци и изплатени дивиденти. Паричните наличности в края на всяка година от 

периода 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.) (…) (…) (…) (…) (…) 
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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 

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

намалява от (…) г. 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 (…) г. се увеличава (…) текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства, е със стойност (…) г. Това е показател, че дружеството 

(…) за покриване със собствени средства на задълженията си през периода. 

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

„Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 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.2.: 

Докладва Р. Тахир. Бизнес планът на дружеството „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 

съдържа изискуемите раздели, съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. От анализа на финансовите отчети може да се направи извод, че 

дружеството ще притежава необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение 

на лицензионните задължения във връзка с 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 от 21.03.2013 г. 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 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 

за периода 2021 – 2025 г. 

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение:  

Одобрява бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на 

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

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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 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 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 

за периода 2021 – 2025 г.;  

2.Одобрява бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на 
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дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 

 

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

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 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-976 от 23.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г., 

установи следното: 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 г. от „Колмар НЛ“ 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-197 от 12.08.2021 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 „Колмар НЛ“ 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-12-00-396 от 10.08.2021 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.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние (Извлечение от 

Търговския регистър, Търговска камара на Нидерландия) CCI № 73274240 от 08.06.2021 

г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с номер RSIN 859433225, 

вписано в Търговския регистър към Търговска камара на Нидерландия, учредено съгласно 

законодателството на Кралство Нидерландия, със седалище и адрес на управление: гр. 

Амстердам, ул. „Клод Дебюси“ 10, 1082 MD.  

Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на едро с химични 

суровини и химикали с индустриално приложение. 

Капиталът на дружеството е в размер на 3 100 000 000 (три милиарда и сто 

милиона) евро, разделен на акции, с номинална стойност от 100 евро всяка. Капиталът е 

изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Колмар НЛ“ ЕООД – „Колмар 

Груп“ АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на 

конфедерация Швейцария. Управители на дружеството (членове на Съвета на 

директорите) са: Чавдар Цонев (Управител А – упълномощен да действа съвместно с 

останалите членове/ с друг член на Съвета на директорите), Ирене Луси Джуб (Управител 

А – упълномощен да действа съвместно с останалите членове/ с друг член на Съвета на 

директорите), Вили Кьонинг-Тойне (Управител Б – упълномощен да действа съвместно с 

останалите членове/ с друг член на Съвета на директорите), Питър Гранейд (Управител Б 

– упълномощен да действа съвместно с останалите членове/ с друг член на Съвета на 

директорите). Съгласно предвиденото в Учредителния акт на „Колмар НЛ“ ЕООД, 
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Съветът на директорите представлява дружеството, доколкото законът не предвижда 

друго. Правото на представляване на дружеството е предоставено и на: двама директори 

(управители) А, действащи заедно; един директор (управител) А и един директор 

(управител) Б, действащи заедно. 

Бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

„Колмар НЛ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както 

следва: 

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

периода 2021 – 2025 г. 

Прогнозните цени по които „Колмар НЛ“ ЕООД ще купува и продава природен газ 

през периода на бизнес плана са определени на база вътрешната политика на дружеството 

и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския сегмент, двустранни 

договори между търговци, количества по програмата за освобождаване количества на 

„Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Прогнозите за 

количеството търгуван природен газ са на база въвеждането в експлоатация на нови 

газопроводи и междусистемни връзки и други фактори. 

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, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Цени за продажби на природен газ, лв./MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „Колмар НЛ“ ЕООД е представило SWОT анализ, в който 

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

вероятните опасности за дейността си. 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

Дружеството е представело разграничаване на разходите, в зависимост от това дали 

се извършват еднократно или постоянно: 

Инвестиционните разходи включват: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални и нематериални активи, както и разходи за офис, компютърно оборудване и 

закупени лицензии за програмни продукти. 

Експлоатационните разходи включват: за суровини, материали, труд, 

амортизации, които са свързани с експлоатацията и се извършват постоянно. 

Разходи за амортизации – ще бъде използван линейният метод на амортизация. 

Разходи за заплати и други възнаграждения: включват заплатите и осигуровките 

на персонала, който е зает с търговия на природен газ. 

Разходи за външни услуги включват: правни, счетоводни и консултантски услуги. 

Други разходи, които не могат да бъдат отнесени в предходните групи разходи. 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Колмар НЛ“ ЕООД 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: (…) 

лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г. 

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

Общите разходи намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.  

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

Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите 

активи на дружеството (…) от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г. 

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

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

Счетоводна печалба (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Колмар 

НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 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 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. 

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

„Колмар НЛ“ 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. Бизнес планът на „Колмар НЛ“ ЕООД съдържа изискуемите 

раздели съгласно Наредбата за лицензирате. От параметрите, заложени от „Колмар НЛ“ 

ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г. ще осигурят на дружеството 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните 

задължения във връзка с 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 от 21.03.2013 г. 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 „Колмар НЛ“ ЕООД за 

периода 2021 – 2025 г. 

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение:  

Одобрява бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  
 

 

 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 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за 

периода 2021 – 2025 г. 

2.Одобрява бизнес план на „Колмар НЛ“ 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, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 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-975 от 23.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за периода 2021 – 

2025 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 10.08.2021 г. от „Колмар 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-198 от 12.08.2021 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 „Колмар 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-12-00-394 от 10.08.2021 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.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210614104600 от 14.06.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 201290672, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Патриарх 

Евтимий“ № 66, вх. А, ап. 3. 

Дружеството има следния предмет на дейност: внос, износ, реекспорт и други 

търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти, природен 

газ и втечнен природен газ и всякаква друга дейност, незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разделен на 

100 (сто) равни и неделими дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева. 
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Капиталът е изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Колмар България“ 

ЕООД – „Колмар Груп“ АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според 

законите на конфедерация Швейцария. Управители на дружеството са: Чавдар Никифоров 

Цонев, Мирослав Койчев Младенов и Ервин Йозеф Валдишпюл. „Колмар България“ 

ЕООД се представлява от поне двама от тези управители, действащи заедно. 

Бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

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

както следва: 

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

периода 2021 – 2025 г. 

Прогнозните цени, по които „Колмар България“ ЕООД ще купува и продава 

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

борсите в Унгария, Румъния и Гърция към момента на изготвяне на бизнес плана, като не 

са включени таксите за капацитет и пренос през газопреносната мрежа, цена за 

задължения към обществото и акциз. 

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, MWh (…)  (…)  (…)  (…)  (…)  

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

Цени за продажби на природен газ, лв./MWh (…)  (…)  (…)  (…)  (…)  

 

В бизнес плана „Колмар България“ ЕООД е представило SWОT анализ, в който 

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

вероятните опасности за дейността си. 

2. Прогнозна структура и обем на разходите 

Дружеството е представило разграничаване на разходите, в зависимост от това 

дали се извършват еднократно или постоянно: 

Инвестиционните разходи включват: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални и нематериални активи, както и разходи за офис, компютърно оборудване и 

закупени лицензи за програмни продукти. 

Експлоатационните разходи включват: за суровини, материали, труд, 

амортизации, които са свързани с експлоатацията и се извършват постоянно. 

Разходи за амортизации – ще бъде използван линейният метод на амортизация. 

Разходи за заплати и други възнаграждения: включват заплатите и осигуровките 

на персонала, който е зает с търговия на природен газ. 

Разходи за външни услуги включват: правни, счетоводни и консултантски услуги. 

Други разходи, които не могат да бъдат отнесени в предходните групи разходи. 

3. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Колмар България“ ЕООД 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: (…) 

лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и (…) лв. за 2025 г. 

Общите приходи (…) за 2021 г. на (…) лв. през 2025 г. Общите разходи (…) за 2021 

г. на (…) лв. за 2025 г.  

Общо активите (…) лв. за 2021 г. до (…) лв. за 2025 г. Дружеството не предвижда 

да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството (…) 

за 2021 г. на (…) за 2025 г. Собственият капитал (…) за 2021 г. на (…) за 2025 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 

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

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

Счетоводна печалба (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (лв.) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Колмар 

България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 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 2025 г., 

което 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 (…) през 2025 г. 

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

„Колмар 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.4.: 

Докладва Р. Тахир. Бизнес планът на „Колмар България“ ЕООД съдържа разделите, 

които са изискуеми съгласно Наредбата за лицензиране дейностите в енергетиката.  От 

параметрите, заложени в бизнес плана може да се счете, че ще осигурят необходимите 

материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните задължения от „Колмар 

България“ ЕООД за 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 от 21.03.2013 г. 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 „Колмар България“ ЕООД 

за периода 2021 – 2025 г. 

Работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за осъществяване на 

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

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

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

за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Колмар България“ ЕООД 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, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 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.5. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-977 от 23.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за 

периода 2021 – 2025 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 13.08.2021 г. за издаване на лицензия за търговия с 

природен газ, подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 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-204 от 18.08.2021 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210401104417 от 01.04.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 

175370769, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Област София (столица),Община Столична, 

Район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД има следния предмет на дейност: 

предоставяне на консултантски, технически и инженерингови услуги в областта на 

осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавяне на първична енергия 

и нейни деривати, оптимизиране на производство на електроенергия, както и 

осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички видове, 

които не са забранени от закона. Основната дейност на дружеството по Националната 

класификация на икономическите дейности е 35.14 Търговия с електрическа енергия. 
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Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, 

разпределен на 10 000 000 (десет милиона) поименни акции, всяка с номинална стойност 1 

(един) лев. Едноличен собственик на капитала на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 

е „ЕВН България“ ЕАД, което дружество се контролира от EVN AG – австрийска 

компания  със седалище и адрес на управление във федерална област Долна Австрия. EVN 

AG е вписано в Търговския съд в гр. Винер Нойщат под № FN 72000h. Акциите на EVN 

AG се търгуват на виенската фондова борса под ISIN AT0000741053. Дружеството се 

управлява от Съвет на директорите в състав: Паул Борис Калуца – председател, Мартин 

Руменов Славов – изпълнителен директор, Александър Сипек и двама прокуристи – 

Димитър Георгиев Димитров и Стоян Василев Михов. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 

ЕАД се представлява заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите или 

заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите 

Бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за периода 2021 – 2025 

г. 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2021 

– 2025 г. 

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

периода 2021 – 2025 г. 

Заявителят предвижда да осъществява дейността „търговия с природен газ“ на 

територията на Р България, като за целта ще си партнира с всички участници на пазара, 

които съгласно ЗЕ могат да сключват сделки по свободно договорени цени. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средните прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

Параметър Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Покупка/Продажба 

на природен газ 
MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Покупна цена  BGN/MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Продажна цена  BGN/MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило SWОT 

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

развитие и вероятните опасности за дейността си.  

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. 

За първата година от периода дружеството прогнозира загуба в размер на (…) хил. лв. и да 

реализира печалби, както следва: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. 

лв. за 2024 г. и (…) хил. лв. за 2025 г. Общите приходи на дружеството 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. 

Нетекущите активи на дружеството нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 

2023 г., след което намаляват на (…) хил. лв. за 2025 г. Текущите активи на дружеството 

нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. Размерът на собственият 

капитал на дружеството се увеличава от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. 

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 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 
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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 „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2021 г. и се променя, като намалява до (…) през 2023 г., след което се 

увеличава до (…) за 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободен 

собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща 

ликвидност от (…) през 2021 г. намалява до (…) през 2025 г., но остава над единица, което 

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. 

намалява на (…) през 2025 г. Това е показател, че дружеството няма 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 „ЕВН 

Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 

 

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

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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“. 

В Комисията за енергийн 

 Изказвания по т.5.: 

Докладва Р. Тахир. Бизнес планът на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 

съдържа изискуемите раздели съгласно Наредбата. Посочени са в доклада. От анализа на 

финансово-икономическото състояние на дружеството е видно, че ще бъде много добро за 

целия период на бизнес плана. Параметрите, заложени от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп“ ЕАД в бизнес плана, ще осигурят на дружеството необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните задължения във връзка с 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 от 21.03.2013 г. 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г. 

Работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада. 

  

 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 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст 

Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г. ; 

2.Одобрява бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 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, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – 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 „Златна Панега Цимент“ АД за 

периода 2021 – 2025 г.; 

2.Одобрява бизнес план на „Златна Панега Цимент“ АД 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 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за 

периода 2021 – 2025 г.;  

2.Одобрява бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за осъществяване на дейността 

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

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 

2021 – 2025 г.; 

2.Одобрява бизнес план на „Колмар НЛ“ 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 „Колмар България“ ЕООД за 

периода 2021 – 2025 г.; 

2. Одобрява бизнес план на „Колмар България“ ЕООД 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 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 

ЕАД за периода 2021 – 2025 г. ; 
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2.Одобрява бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за осъществяване на 

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

 

Приложения: 

1. Доклад с вх.№ Е-ДК -973 от 23.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-37 от 24.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Златна Панега Цимент“ АД за периода 2021 – 2025 г.; 

2. Доклад с вх.№ Е- ДК – 974 от 23.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-38 от 24.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.;  

3. Доклад с вх. № Е- ДК- 976 от 23.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-39 от 24.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.; 

4. Доклад с вх.№ Е-ДК – 975 от 23.09.2021 г.  и Решение на КЕВР № БП-40 от 24.09.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Колмар България“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.; 

5. Доклад с вх. № Е- ДК - 977 от 23.09.2021 г.  и Решение на КЕВР № БП-41 от 24.09.2021 

г. относно одобряване на бизнес план на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД за периода 2021 – 

2025 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

     

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

 Г. Добрев 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 В. Владимиров 

 

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

 Г. Златев 

 

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

 Е. Харитонова     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                                                                                                                              Р. ТОТКОВА 

  

         
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


