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П Р О Т О К О Л 
 

№ 256 

 
София, 04.11.2021 година 

 

 

Днес, 04.11.2021 г. от 10:23 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Александър Йорданов – изпълняващ длъжността председател, съгласно Заповед №З-ОХ-51 

от 02.11.2021 г. 

 

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

Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 

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

Лазарова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, съгласно 

Заповед №1107 от 27.10.2021 г., М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“ . 

 

Изпълняващият длъжността председател Александър Йорданов каза, че дневният 

ред и материалите към него са изпратени в установения срок и ред в Правилника и 

констатира, че няма предложения за изменение и допълване на дневния ред. А. Йорданов 

подложи на гласуване проекта за дневен ред. 

В гласуването на дневния ред на закритото заседание в състав „Енергетика“ 

участваха Александър Йорданов, Георги Добрев, Ремзи Осман,  Георги Златев, Евгения 

Харитонова. 

Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Александър Йорданов - за, Георги Добрев 

– за, Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 

Изпълняващият длъжността председател Александър Йорданов 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-1102 от 28.10.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за 

периода 2021 –2025 г. 

http://www.dker.bg/
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Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова,  

Снежана Станкова, Любослава Джоргова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1101 от 28.10.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за периода 2021 –2025 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Хриси Йорданова,  

Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Александра Димитрова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1104 от 01.11.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов и Петя Андонова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1103 от 01.11.2021 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов и Петя Андонова 

 

 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1102 от 28.10.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-92 от 15.09.2021 г. от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

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-228 от 17.09.2021 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 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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. ал. 4 от НЛДЕ. 

Видно от представения документ за актуално състояние с № 1361995, заявителят е 

дружество с ограничена отговорност с пореден номер в Търговския регистър: 

J40/10895/2017; Единен идентификатор на европейско ниво (EUID): 

ROONRC.J40/10895/2017, Единен регистрационен код: 37868601, вписано в Национална 

Служба на Търговския регистър на Р Румъния, със седалище: гр. Букурещ, сектор 4, бул. 

„Мъръшещ“ № 4-6, стая 110, ет. 1. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ има следния предмет на 

дейност: основна – търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи; 
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второстепенни – производство на електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; 

разпределение на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; производство 

на газообразни горива; дистрибуция на газообразни горива по газоразпределителните 

мрежи; изграждане на електрически инсталации; търговско посредничество с горива, 

руди, метали и химични продукти; специализирано търговско посредничество с други 

групи стоки, некласифицирани другаде; неспециализирано търговско посредничество с 

разнообразни стоки; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни 

продукти; тръбопроводен транспорт; спомагателни дейности в сухопътния транспорт; 

други спомагателни дейности в транспорта; покупка и продажба на собствени недвижими 

имоти; даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти; дейност на 

агенции за недвижими имоти; консултантска дейност по стопанско и друго управление; 

инженерни дейности и технически консултации, свързани със същите; технически 

изпитания и анализи; комбинирани административни офис дейности; размножаване, 

изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности; друго 

спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде; други 

услуги некласифицирани другаде. 

Капиталът на дружеството е в размер на 6 226 000 (шест милиона двеста двадесет и 

шест хиляди) леи, разпределен в 22 000 дяла, всеки с номинална стойност 283 леи. 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен от две търговски дружества, регистрирани по 

законодателството Р Франция, а именно: ДЖИ-ДИ-ЕФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САС, което 

има 21 780 бр. дружествени дялове или 99 % дялово участие и СОПРАНОР С.А., което е 

със 220 бр. дружествени дялове или 1% дялово участие. „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ се управлява и представлява от управител – Себастиен 

Лионел Деланоа. 

Бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за 

периода 2021 – 2025 г. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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. 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ планира следните дейности 

в България: двустранна покупко-продажба на едро, трансгранична търговия на едро, 

структурирани транзакции, търговия на сегментите на местната борса и съхранение на 

природен газ.  

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. 

Общо покупко-продажби на природен газ, GWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, EUR/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни  продажни цени, EUR/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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 нарастват от (…) за 2021 г. на (…) през 2025 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 2025 г. С най-голям дял в 

общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, които от (…) лв. нарастват на 
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(…) лв. в края на периода. Структурата на общите разходи включва още разходи за: 

пренос; персонал и такси за лицензии. 

Общо активите се увеличат от (…) 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 се увеличават от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на 

увеличаване на паричните средства и паричните еквиваленти. Собственият капитал 

нараства от (…) лв. за 2021 г. на (…) лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на 

неразпределената и текущата печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за 

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

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ 

ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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 няма да има 

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

Очакваните стойности на показателите, определени на база обща балансова 

структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ ще бъде добро за периода на бизнес плана. 

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

„ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 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.1.: 

А. Йорданов обърна внимание, че и четирите точки от дневния ред касаят 

одобряване на бизнес планове на лицензианти. Решенията за издаване на лицензии са 

разгледани в предходното закрито заседание. В хода на дългите процедури, бизнес 

плановете са неизменна част и от разглеждането на заявленията за лицензии. А. Йорданов 

каза, че поради тази причина иска да помоли работната група да докладва съвсем обрано 

бизнес плановете, тъй като те вече няколко пъти са застъпени с преписките и разгледани 

от Комисията. 

Докладва К. Лазарова. Към заявлението за издаване на лицензия на „ЕНЖИ 
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ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ е приложен и бизнес план за 

осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021-2025 г. Този 

бизнес план съдържа всички необходими раздели съгласно Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. Заложените от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ в бизнес плана ще осигурят всички необходими материални, финансови 

ресурси за изпълнението на лицензионните му 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 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ 

МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2021 – 2025 г. 

К. Лазарова прочете и диспозитива на проекта на решение: 

Одобрява бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 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. 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 с вх. № Е-ДК-1102 от 28.10.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2021 –2025 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 

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

 

В заседанието по точка първа участват Александър Йорданов – изпълняващ 

длъжността председател (съгласно Заповед №З-ОХ-51 от 02.11.2021 г.) и членовете на 

Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Александър Йорданов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1101 от 28.10.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ 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-95 от 20.09.2021 г. от „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ 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-234 от 21.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 
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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 „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД 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. ал. 4 от НЛДЕ. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20210907134903 от 07.09.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 203460536, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, Район 

Оборище, ул. „Русалка“ № 4.  

„ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД има следния предмет на дейност: борсово 

представителство, търговско представителство и посредничество, комисионна, 

спедиционна, складова, лизингова дейност, търговски сделки с ценни книги, търговия с 

горива, масла и други продукти на химическата промишленост, покупка на стоки и вещи с 

цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; осъществяване на 

всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона в страната и чужбина. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 50 

(петдесет) равни дяла, всеки на стойност от 20 (двадесет) лева, който е внесен изцяло. 

Едноличен собственик на капитала е Надя Иванова Найденова. Дружеството се управлява 

и представлява от управителя Надя Иванова Найденова. 

Бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

„ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД 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. 

Прогнозни количества за покупка/продажба 

на природен газ, МWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за покупка на 

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

Средни прогнозни цени за продажби на 

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

 

Заявителят е посочил, че дружеството планира да доставя природен газ на 

консуматори в страната и да разширява своята клиентска база през периода, като 

увеличава с (…) търгуваните количества. Дружеството предвижда активно да участва в 

борсовата търговия на организираните борсови пазари на природен газ в страната, а за в 

бъдеще и в региона. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ 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 
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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 са прогнозирани с нарастване от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) 

хил. лв. за 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: разходи за 

материали; разходи за външни услуги; разходи за заплати; разходи за социални 

осигуровки; амортизации; финансови и други разходи. 

Общата сума на активите на дружеството се увеличава 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., а текущите активи на дружеството от (…) хил. лв. за 

2021 г. се увеличават на (…) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на вземанията и 

паричните средства. 

Записаният капитал е в размер на 1000 лева за 2021 г. и остава непроменен до края 

на периода. Собственият капитал се увеличава от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 

2025 г., вследствие на увеличение на текущата и натрупаната печалба. Текущите пасиви 

нарастват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. в резултат на увеличение на 

задължения към доставчици и други задължения. 

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

за оперативна дейност са от клиенти, а плащанията са за заплати и осигуровки на 

персонала, данъци и др. По отношение на инвестиционна дейност плащанията са за 

покупка на активи. Относно финансовата дейност плащанията са за такси и комисионни. 

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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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 „ЕН-

ДЖИ БРОКЕРС“ 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. се изменя на (…) 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. Това показва, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване на задълженията си със собствени 

средства.  

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕН-ДЖИ 

БРОКЕРС“ ЕООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. 
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Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 

„ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ 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.2.: 

Докладва К. Лазарова. Бизнес планът, който е приложен към заявлението за 

издаване на лицензия от „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД съдържа всички изискуеми раздели 

съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Параметрите, заложени 

в бизнес плана за 2021 – 2025 г. ще осигурят на дружеството необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 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 „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ 

ЕООД за периода 2021 – 2025 г. 

К. Лазарова прочете и диспозитива на проекта на решение: 

Одобрява бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на 

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

А. Йорданов каза, че прави формална забележка, тъй като когато се докладва в зала е 

добре докладващият да бъде в състава на работната група, защото биха могли да 

възникнат въпроси от страна на членовете на Комисията. 

К. Лазарова поясни, че със заповед замества Р. Тахир, която е в отпуск. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада. 

 

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 с вх. № Е-ДК-1101 от 28.10.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за периода 2021 –2025 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка втора участват Александър Йорданов – изпълняващ 

длъжността председател (съгласно Заповед №З-ОХ-51 от 02.11.2021 г.) и членовете на 

Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Александър Йорданов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
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По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1104 от 01.11.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за периода 

2021 г. – 2025 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72 от 

26.03.2021 г.  от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, с искане за одобряване на бизнес план 

за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за периода 2021 г. – 2025 

г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

 Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от представени разпечатки от 26.10.2020 г. и 07.06.2021 г., издадени от 

Търговски регистър Б на Районен съд Есен, правно-организационната форма на „РВЕ 

Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е дружество с ограничена отговорност, учредено и 

съществуващо съгласно законодателството на Федерална Република Германия, с 

регистрационен № HRB 14327, със седалище и адрес на управление: РВЕ Плац 6, 45141 

Есен, ФР Германия. 

Управители на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ са Гунхилд Гриве, Улф Керстин, 

Петер Хуберт Крембел и Андрее Щраке. Дружеството се представлява от двама 

управители или от един управител и заедно с един прокурист. 

„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ има следния предмет на дейност: закупуване, 

търговия, оптимизиране и дистрибуция на енергия и енергоносители, транспортни и 

преносни капацитети, капацитети за съхранение, за производство на енергия, за 

втечняване на газ и за регазифициране, суровини, помощни и производствени материали, 

неготови и готови продукти, стоки и права, както и извършване на услуги, най-вече в 

областта на енергията и енергоносителите. 

Размерът на капитала на дружеството е 15 030 000,00 евро. 

Предвид горното, „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази 

по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, 

ал. 1 от НЛДЕ. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:  

„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило бизнес план за периода 2021 г. – 

2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 10 000 MWh през 2021 г. до 34 500 MWh през 2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

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

Средна покупна цена лева/MWh 97,79 97,79 99,26 100,75 102,26 

Средна продажна цена  лева/MWh 98,47 98,77 100,23 101,70 103,17 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 10 000 25 000 31 500 33 000 34 500 
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За разглеждания период дружеството очаква загуба в размер на 30 хил. лева за 2021 

г., и печалба за 2025 г. в размер на 7 хил. лв. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  
985 2 469 3 157 3 356 3 559 

Разходи 1 015 2 467 3 150 3 348 3 552 

Счетоводна печалба  -30 2 8 8 7 

Финансов резултат  -30 2 8 8 7 

 

Към бизнес плана „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ е представило SWOT анализ, 

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

и вероятните заплахи за дейността си. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „РВЕ 

Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното от А. Йорданов заявление. След преглед и анализ на заявлението на бизнес 

плана, може да се направи извод, че ако дружеството спази заложените в бизнес плана 

параметри, представените данни в пазарния анализ, ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 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 „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ 

ГмбХ за периода 2021 г. – 2025 г. 

М. Трифонов прочете и диспозитива на 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: 

 

Одобрява бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

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

 

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, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1104 от 01.11.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 2. Одобрява бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

В заседанието по точка трета участват Александър Йорданов – изпълняващ 

длъжността председател (съгласно Заповед №З-ОХ-51 от 02.11.2021 г.) и членовете на 

Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Александър Йорданов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1103 от 01.11.2021 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 г. – 2025 г., 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-56 от 

04.10.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА, с искане за одобряване на бизнес план за извършване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г., на основание 

чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, първият бизнес план се одобрява от Комисията с 

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от представено удостоверение за актуално състояние № 413824 от 

03.06.2021 г., издадено от Национална служба Търговски регистър към Министерство на 

правосъдието на Р Румъния, правно-организационната форма на „ОМВ Петром“ СА е 

акционерно дружество с двустепенна система на управление, учредено и съществуващо 

съгласно законодателството на Р Румъния, с регистрационен № J40/8302/1997 и единен 

идентификационен код № 1590082, със седалище и адрес на управление: Р Румъния, гр. 

Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22. 

„ОМВ Петром“ СА се управлява и представлява от управителен съвет с членове 

Кристина Кембъл Върчър, Алина-Габриела Попа, Франк Албърт Нийл, Раду-Сорин 

Капрау и Ханс Кристофер Файт. 

„ОМВ Петром“ СА е с основна дейност: добив на суров нефт и основен предмет на 

дейност: проучване и експлоатация на находища на нефт и природен газ. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 664 410 833,50 RON (румънски леи) и е 

изцяло внесен. 

Предвид горното, „ОМВ Петром“ СА е лице с регистрация по законодателството 

на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 
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Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„ОМВ Петром“ СА е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 2 209 MWh през 2021 г. до 26 280 MWh през 

2025 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 
 

За разглеждания период дружеството прогнозира оперативна загуба в размер на 1 

хил. лева за 2021 г. и последваща печалба, която да достигне до 6 хил. лева през 2025 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  296 1 077 3 243 3 268 3 269 

Разходи 297 1 076 3 234 3 259 3 261 

Оперативна печалба  - 1 1 9 9 8 

 

Към бизнес плана „ОМВ Петром“ СА е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ОМВ 

Петром“ СА ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.4.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

цитираното от А. Йорданов заявление. След преглед и анализ на заявлението и бизнес 

плана, може да се направи извод, че ако дружеството спази заложените в бизнес плана 

параметри и представените в пазарния анализ данни, ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 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 „ОМВ Петром“ СА за 

периода 2021 г. – 2025 г. 

 М. Трифонов прочете и диспозитива на проекта на решение: 

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

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

Средна покупна цена лв./MWh 133,60 122,60 123,00 123,60 124,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 134,00 123,00 123,40 124,00 124,40 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 2 209 8 760 26 280 26 352 26 280 
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13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

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

 

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 с вх. № Е-Дк-1103 от 01.11.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ОМВ Петром“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 2. Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

В заседанието по точка четвърта участват Александър Йорданов – изпълняващ 

длъжността председател (съгласно Заповед №З-ОХ-51 от 02.11.2021 г.) и членовете на 

Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Георги Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Александър Йорданов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които три гласа 

(Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията 

със стаж в енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1102 от 28.10.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2021 –2025 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 

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

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1101 от 28.10.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за периода 2021 –2025 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. 
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По т.3. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1104 от 01.11.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

 2. Одобрява бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

По т.4. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1103 от 01.11.2021 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ОМВ Петром“ СА за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 2. Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2021 г. – 2025 г. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1102 от 28.10.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-48 от 

04.11.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ 

РУМЪНИЯ“ СРЛ за периода 2021 –2025 г. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1101 от 28.10.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-49 от 

04.11.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за 

периода 2021 –2025 г. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1104 от 01.11.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-50 от 

04.11.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1103 от 01.11.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-51 от 

04.11.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                       АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ 

 Г. Добрев 

 

.................................................                           (Съгласно Заповед № З-ОХ-51/02.11.2021 г.) 

 Р. Осман 

 

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

 Г. Златев 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 Е. Харитонова 

         Р. ТОТКОВА 

  
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 


