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София, 08.09.2022 година 

 

 

Днес, 08.09.2022 г. от 10:44 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 Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и Юлиян Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г. 

(без право на глас). 

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – природен газ“, Р. Наков – за началник на отдел „Цени и лицензии: 

електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

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-1734#1 от 01.09.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за 

одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Милен Трифонов, Радослав Наков, Диана Николкова,  

Юлиан Стоянов и Светослава Маринова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1848 от 02.09.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Людмила Ненова, Александра Димитрова 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК- 1849 от 02.09.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. за периода 2022 –2026 г. 

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Снежана Станкова,  

Грета Дечева, Людмила Ненова, Александра Димитрова 
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По т.1. Комисията, след като разгледа бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., 

представен със заявление с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“ АД, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-13-14-1 от 

12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД с искане за одобряване на бизнес 

план за периода 2023 г. – 2027 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 3 от 

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

Предвид горното със Заповед № З-Е-85 от 05.04.2022 г. на председателя на 

Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото 

заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на 

нормативната уредба и да извърши проучване от техническа, финансово-икономическа и 

правна страна на искането за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. 

След извършване на проверка на подаденото заявление и приложенията към него 

по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писма с изх. № Е-ЗРЛ-ПД-1021 от 21.04.2022 г. и от 

15.08.2022 г. на КЕВР от дружеството е изискано да представи допълнителна информация 

във връзка със заявлението за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., 

която е представена в КЕВР с писма с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. и от 17.08.2022 г. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване се установи следното: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството 

на правосъдието, е видно, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е търговец по смисъла 

на  

чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е акционерно 

дружество, с ЕИК 130020522, със седалище и адрес на управление: област София, гр. 

София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9. Дружеството е с предмет на 

дейност: първоначална оценка на активите на централата, снабдяване с всички 

необходими разрешения, лицензии и осигуряване на финансирането със собствени и 

привлечени средства с крайна цел да се осигурят всички необходими условия за основната 

дейност – производство на електроенергия и каквито и да е свързани с това дейности, 

както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Република 

България. Когато за извършването на някоя от посочените дейности се изисква лиценз или 

друго разрешение, такава дейност ще се извършва само след получаването му. 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с едностепенна система на управление със 

Съвет на директорите в състав: Красимир Великов Ненов, Куинто Ди Фердинандо, Анита 

Ангелова Герасимова и Мартин Тодоров Янев. Дружеството се представлява от Красимир 

Великов Ненов, в качеството му на изпълнителен директор самостоятелно или от всеки 

двама от другите членове на Съвета на директорите на дружеството, действащи само 

заедно.  

Капиталът на дружеството е в размер на 204 776 572 (двеста и четири милиона 

седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и два) лева, разпределен в 

2 659 436 обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална 

стойност 77 лв., от които 718 048 бр. са притежание на „Национална електрическа 

компания“ ЕАД, а 1 941 388 са собственост на „КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в процедура за 

предоставяне на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните 
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от тях лица. 

„КонтурГлобал България Холдинг“ С.а.р.л. е дружество с ограничена отговорност, 

със седалище в Люксембург, вписано в съответния национален регистър с № В186661. 

Дружеството се представлява от Лоран Юло и Ан Лубе, граждани на Франция. 

В Търговския регистър на Република България, по партидата на заявителя е вписан 

Красимир Великов Ненов, гражданин на Република България, в качеството му на лице, 

което изпълнява длъжността висш ръководен служител и следва да се счита за 

действителен собственик съгласно §2, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в Търговския регистър, от която се 

установява, че по партидата на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД няма вписани 

обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-1021 от 17.08.2022 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ 

АД е заявило, че в представените от дружеството документи, част от административната 

преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са 

основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване 

на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.  

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД счита, че посочената в писмото информация и 

документи представлява търговска тайна, тъй като кумулативно са налични всички 

изискуеми законови предпоставки, за да бъдат счетени за производствена и търговска 

тайна по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна (ЗЗТТ), както и по 

смисъла на §1, т. 9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), тъй като: 

- съдържат финансово-икономически, технически и технологични данни, т.е. 

икономическа и техническа информация, свързана с производствената и стопанска 

дейност на КГМИ3, която дружеството има интерес да запази в тайна; 

- представляват тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и 

съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които 

обичайно използват такъв вид информация. За целта са взети съответните мерки за защита 

от КГМИ3; 

- имат търговска стойност, поради тайния си характер, предвид наличието на 

нарочни актове, конкретни средства и действия за съхранение, защита и отделяне на 

информация и документи, съдържащи производствена и търговска тайна, от останалата 

фирмена информация и документация на КГМИ3; 

- по отношение на представената информация и документи са предприети мерки за 

запазването им в тайна от КГМИ3, което има контрол върху информацията и е взело 

необходимите и надлежни мерки за запазването им от разпространение, като например, но 

не само съхранението на цифровата информация в специална база данни с ограничен и 

контролиран достъп с потребителски имена и пароли единствено на служители, 

оторизирани да достъпват тази информация, двуфакторна автентикация, криптиране на 

информацията. 

Дружеството притежава лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“ със срок на действие до 31.03.2023 г. В тази 

връзка, дружеството е представило в КЕВР заявление за продължаване срока на 

издадената лицензия, което е предмет на разглеждане в отделно административно 

производство и в друг състав на Комисията. 

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са 

регламентирани в чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок 

до пет години според указанията на Комисията. В тази връзка бизнес планът за новия 

период е съобразен с тези изисквания. На основание чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ, всеки следващ 
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бизнес план се представя за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди 

изтичането на срока на предходния бизнес план. Дружеството не е представяло за 

одобрение от Комисията бизнес план за предходните пет години. 

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

издадените лицензии и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на 

лицензията. 

Във връзка с необходимост от преглед на изпълнението на програмите, в 

настоящия Доклад по т. I, е представен: 

 

 I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА „КОНТУР ГЛОБАЛ 

МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД ЗА ПЕРИОДА 2017 г. – 2021 г. 

 

I.1. Изпълнение на инвестиционни програми 

В таблица № 1 са представени обобщени данни за инвестиционните (капиталови) 

разходи, отчетени от дружеството в периода 2017 г. – 2021 г. 

 

Таблица № 1       в хил. лв., без ДДС 

Направление 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общо за периода 

2017 – 2021 г. 

Котелно оборудване 6 294 6 464 6 049 6 004 3 464 28 275 

Спомагателни 
съоръжения 

5 408 3 419 4 655 8 388 2 560 24 430 

Основни ремонти на 
котелно оборудване, 
генератори и турбини 
на блокове № 1-4 

4 062 5 656 10 188 6 883 0 26 789 

Допълнителни 
инвестиции 

450 194 63 23 9 466 10 196 

Общо: 16 214 15 733 20 955 21 298 15 490 89 690 
 

В периода 2017 г. – 2021 г. дружеството отчита общо 89 690 хил. лв. капиталови 

разходи във връзка с: доставки и подмяна на ТПП, блок 2, блок 3 и блок 4, междинен 

паропрегревател І степен на блок 2, оптимизация на газовите и въздушни потоци на ИВП 

на блок 3, доставка на стратегически резервни части и капитализация от склад подобрения 

по ЗБУТ и екология, рехабилитация на електрически уредби НН и СН, автоматизация, 

системи за комуникация, софтуер, ИТ инфраструктура, ИТ оборудване, подобрения на 

сгуроотвал „Искрица“, придобивания и подобрения на машини и съоръжения, основни 

ремонти на котелно оборудване, генератори и турбини на блокове № 1-4, допълнителни 

инвестиции, свързани с подобряване на екологичните показатели и в изпълнение на 

условията на референтния документ за „Най-добри налични техники“ (НДНТ), както и на 

условията на актуализираното комплексно разрешително.  

Дружеството е посочило, че капиталовите разходи в периода 2017 – 2021 г. са за 

гарантиране на надеждността и работоспособността на съоръженията, както и във връзка с 

продължаване експлоатационния ресурс на електроцентралата, изпълнявайки завишените 

екологични изисквания, съгласно директивите на ЕС и условията на актуализираното КР. 

 

I.2. Изпълнение на производствените програми 
В таблица № 2 са представени обобщени данни за основни технически показатели в 

производството, отчетени от дружеството в периода 2017 г. – 2021 г. 

 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 5 

Таблица № 2 

Показатели мярка 
отчетна година 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Електрическа енергия-

бруто, Ебр. 
MWh 4,793,943 4,414,308 5,212,791 4,756,786 5,674,690 

Електрическа енергия за 

собствени нужди, ЕСН 

MWh 635,948 584,538 665,480 641,901 716,034 

% 13,27% 13,24% 12,77% 13,49% 12,62% 

Електрическа енергия-

нето, Енето 
MWh 4 157 995 3 829 769 4 547 311 4 114 885 4 958 657 

Количество лигнитни 

въглища 
t. 7 515 639 6 727 129 7 843 465 7 283 415 8 801 378 

Калоричност на 

лигнитните въглища 
kcal/кg 1 595,3 1 617,2 1 618,6 1 628,7 1 600,9 

Брутен специфичен разход 

на условно гориво за ел. Е 
gуг/kWh 359,2 354,6 349,5 357,1 355,8 

Нетен специфичен разход 

на условно гориво за ел. Е 
gуг/kWh 414,17 408,75 400,61 412,84 407,14 

Разполагаемост на 

предоставената мощност 
MWh 6,003,455 6,079,446 6,013,029  6,388,912  6,340,716 

 

I.3. Изпълнение на ремонтните програми 
 

В таблица № 3 са представени обобщени данни за отчетните ремонтни разходи в 

периода 2017 г. – 2021 г. 

 

Таблица № 3 

Направление 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общо за периода 

2017 – 2021 г. 
Разходи за вложени машини, 
резервни части и материали, 
хил. лв. 

6 373 8 218 5 785 5 182 7 606 33 164 

Строително-монтажни и 
ремонтни работи от външни 
услуги, хил. лв. 

15 913 14 360 17 649 18 566 17 102 83 590 

Общо разходи за поддръжка, 
хил. лв. 

22 286 22 578 23 434 23 748 24 708 116 754 

 

Дружеството отчита разходи за ремонт, за периода 2017 г. – 2021 г., в размер на 

116 754 хил. лв., които са били разходвани за: ремонт на основно оборудване за 

осигуряване и поддържане на неговото нормално функциониране; безразрушителен 

контрол на съоръженията, работещи под налягане и температура, с цел гарантиране на 

тяхната надеждност и работоспособност; основен ремонт на Турбина К-225-130-2М; 

основен ремонт на генератор ТВВ-230, паропрегреватели; економайзери и други. 

 

I.4. Изпълнение на социалните програми за периода 2017 г. – 2021 г. 

В таблица № 4 е представена отчетна информация за дейностите и мероприятията 

със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, в 

съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ. 
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Таблица № 4 

Вид социален разход 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общо за периода 

2017 – 2021 г. 

Безплатна предпазна храна и 
напитки 

851,4 850,3 847,9 764,8 760,5 4 074,9 

Защитно работно облекло и 
обувки 

106,1 106,1 119,4 41,7 64,1 437,3 

Средства за колективна и 
индивидуална защита 

28,4 24,6 19,4 115,3 52,1 239,8 

Средства за медицинско 
обслужване и първа 
долекарска помощ 

117,4 116,2 116,2 125,5 139,8 615,2 

Периодични медицински 
прегледи 

19,9 19,0 20,3 0,00 20,2 79,3 

Средства за пожарна защита 806,3 1 016,3 979,0 1 063,7 1 108,3 4 973,6 

Обслужване от Служба по 
трудова медицина 

2,3 2,0 1,6 2,1 3,7 11,8 

Одити и консултански услуги 
по безопасност 

4,0 9,3 39,5 4,1 8,3 65,1 

Осигуряване на минимални 
изисквания на работните 
места, съгласно ЗБУТ. 

14,8 10,0 23,9 37,7 35,8 122,2 

Общо: 1 950,6 2 153,8 2 167,2 2 154,9 2 192,6 10 619,2 
 

В таблица № 5 са посочени отчетни разходи в периода 2017 г. – 2021 г. за 

осигуряване на здраве и безопасност при работа и други разходи, насочени към 

служителите, които възлизат в размер на 20 023,7 хил. лв. 

 

Таблица № 5 

Вид социален разход 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общо за периода 

2017 – 2021 г. 

Обучение на персонала  156,5 143,3 113,3 34,7 33,9 481,7 

Социални плащания за 
празници 

2 479,8 2 593,4 2 618,9 2 736,3 2 885,7 13 314,1 

Превоз на персонала 792,7 877,9 872,9 1 003 1 034,9 4 581,4 

Разходи за 
допълнително здравно 
осигуряване и 
застраховки 

292,2 293,9 321,2 339 315,4 1 561,7 

Други разходи със 
социален характер 

12,5 13,7 18,9 14,1 25,6 84,8 

Общо: 3 733,7 3 922,2 3 945,2 4 127,1 4 295,5 20 023,7 
Отчетните разходи за периода 2017 г. – 2021 г., представени в таблица № 4 и № 5 са 

разходвани за служители на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал 

Оперейшънс България“ АД. 

 

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. 
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Бизнес планът, представен от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е съставен в 

съответствие с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, за срок до 5 години и съдържа: 

1. инвестиционна програма; 

2. производствена програма; 

3. ремонтна програма; 

4. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, 

регламентирани като задължителни с нормативни актове; 

5. прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с 

класификацията на разходите съгласно указанията на Комисията за формата и 

съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите 

за регулиране на цените; 

6. прогнозни годишни финансови отчети. 

В бизнес плана, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е представило своята мисия 

да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни предприятия по целия свят, да 

подобрява условията на живот, осигурявайки надеждна и достъпна електроенергия, да 

стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие чрез елиминиране на 

бедността и да подобрява районите, в които развива дейността си. 

Визията на Дружеството е да продължи да допринася за енергийната сигурност и 

независимост на България при спазване на най-строгите екологични стандарти. 

Целите на Дружеството са както следва: нулеви инциденти със загуба на работно 

време; ефективност на производството; надеждна работа чрез фокусирани ремонти и 

инвестиции; спазване на екологичните норми; развитие уменията и ангажираността на 

служителите и корпоративни социални инвестиции въз основа на 10-те универсални 

принципа, изложени в Глобалния договор на ООН. 

 

II.1. Инвестиционна програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

 

Инвестиционните мероприятия на дружеството за периода 2023 – 2027 г. са 

планирани за осигуряване на висока надеждност и ниска аварийност на основното 

производствено оборудване посредством реализиране на периодични капитални ремонти 

на основните агрегати, нагревни повърхности и спомагателните им съоръжения, както и 

реализиране на периодични капитални ремонти на инсталации и оборудване свързани с 

екологични изисквания. Също така се предвижда етапна подмяна на изведено от 

поддръжка електрическо оборудване, контролно-измервателни прибори и автоматика с 

цел осигуряване на висока надеждност на производството. Планирани са инвестиции за 

подобрение на съществуващата сградна и екологична инфраструктура в централата, в това 

число подобрения на депо за временно съхранение на отпадна пепелина от 

производствения процес и подобрения на съществуващите системи за информационни 

технологии в производствения процес с цел осигуряване на високо ниво на 

киберсигурност и надеждност на производството. 

Дружеството посочва, че инвестиционната програма за периода 2023 г. – 2027 г. ще 

бъде финансирана със собствени средства от реализираните постъпления от дейността. 

Планираните средства за инвестиции са представени по години за периода  

2023 г. – 2027 г. и по основни направления (котелно оборудване, спомагателни 

съоръжения и други инвестиции) в таблица № 6. 

Като основание за изпълнение на инвестиционните мероприятия е посочено 

гарантиране на надеждността и работоспособността на съоръженията, както и 

продължаване срока на експлоатация на централата. 
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Таблица № 6          хил. лв. 

Основно 
направление 

Година от бизнес плана 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Котелно 
оборудване 

978 978 978 978 978 

Спомагателни 
съоръжения 

4 039 4 039 8 019 8 019 8 019 

Други 
инвестиции 

1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

Общо: 6,190 6,190 10,170 10,170 10,170 
 

Общо планираните средства за инвестиционни дейности за периода 2023 г. – 2027 

г. възлизат в размер на 42 890 хил. лв. 

 

II.2. Производствена програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

 

Производствената програма на дружеството за периода 2023 г. – 2027 г. е изготвена 

въз основа на историческите данни за постигнатите производствени показатели, както и 

при направено допускане за очакваната продължаваща нужда от съществуващите 

централи на лигнитни въглища с цел осигуряване сигурност на снабдяването с 

електрическа енергия през преходния период. Дружеството планира производство на 

електрическа енергия в размер на 4,5 ТWh годишно до 2026 г. и намаление до 4 ТWh през 

2027 г., което е съпоставимо с отчетните данни и е по-консервативно от отчетените 4,96 

ТWh през 2021 г. В таблица № 7 са представени прогнозните производствени показатели 

за периода 2023 г. – 2027 г. 

 

Таблица № 7 

Производствени показатели 2023 г. 2024 г.* 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Произведена електроенергия, 
бруто, МWh 

5 092 699 5 149 920 5 149 920 5 149 920 4 577 707 

Електроенергия за собствени 
нужди, МWh 

642 699 649 920 649 920 649 920 577 707 

Електроенергия за собствени 
нужди, % 

13% 13% 13% 13% 13% 

Произведена електроенергия, 
нето, МWh 

4 450 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 000 000 

Гориво за производство, туг  1 781 719 1 799 559 1 800 941 1 800 941 1 601 334 

Въглища, t. 7 775 426 7 853 477 7 859 523 7 859 523 6 986 242 

Въглища калоричност, kcal/kg 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Мазут, t. 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 

Мазут калоричност, kcal/kg 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Специфичен разход на 
условно гориво, бруто, 
гуг/kWh 

350 349 350 350 350 

Специфичен разход на 
условно гориво, нето, гуг/кWh 

400 400 400 400 400 

Специфичен разход на 
топлина, kcal/kWh 

2 449 2 446 2 448 2 448 2 449 
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*2024 г. е разделена на два периода: януари и февруари и март – декември 2024 г. 

 

II.3. Ремонтна програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

Дружеството извършва планиране на необходимите ремонтни дейности по 

съоръженията с помощта на компютъризирана информационна система за управление на 

ремонта (CMMS) и система с инструмент за планиране (MS Project server). С цел да се 

гарантира безопасността, качеството на изпълнение, спазването на сроковете по 

ремонтните програми, ограничаване на разходите и оптимизиране на наличните ресурси, 

се провеждат регулярни срещи със служители на дружеството.  

Ремонтната програма е представена за всеки един енергоблок, за всяка година от 

бизнес плана, с описание на основните ремонтни дейности и тяхната продължителност, 

която варира от 21 до 70 календарни дни в зависимост от обема на планираните за 

изпълнение ремонтни мероприятия. Също така, дружеството е планирало съответните 

разходи за вложени машини, резервни части и материали и строително-монтажни и 

ремонтни работи от външни услуги, които са представени в обобщен вид в таблица № 8. 

 

Таблица № 8 

Разходно 
направление 

Година от бизнес плана 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Разходи за 
вложени 
машини, 
резервни части и 
материали 

7 086 5 754 5 754 5 754 5 754 

Строително-
монтажни и 
ремонтни работи 
от външни услуги 

15 933 12 937 12 937 12 937 12 937 

Общо разходи за 
поддръжка: 

23 019 18 690 18 690 18 690 18 690 

 

Планираните ремонтни мероприятия в периода 2023 г. – 2027 г. включват: ремонт 

на основно оборудване за осигуряване и поддържане на неговото нормално 

функциониране; безразрушителен контрол на съоръженията, работещи под налягане и 

температура, с цел гарантиране на тяхната надеждност и работоспособност; подмяна на 

бункери на електрофилтър с цел намаляване просмукванията на въздух; ремонти на 

турбини К-225-130-2М и на генератори ТВВ-230 на енергоблокове 1÷4; химически 

промивки на котлите и на кондензаторите; хидравлични изпитания, съгласно 

нормативната уредба и други.  

За периода на бизнес плана от 2023 г. до 2027 г. планираните средства за 

ремонтни дейности възлизат в общ размер на 97 779 хил. лв. 

 

II.4. Социална програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

По отношение на социална програма за периода на бизнес плана, дружеството 

прилага широк спектър от мероприятия със социална насоченост, част от които 

произтичат от нормативните актове в България, а други са свързани с корпоративни 

изисквания или добри практики. За работещите се осигурява безплатна предпазна храна и 

напитки на основание на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията 

и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Също така се осигуряват 

средства за колективна защита и лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 за 
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безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 

средства, определени съгласно оценката на риска.  

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд е осигурено 

обслужване от Служба по трудова медицина, както и непрекъснато медицинско 

обслужване от лекари – специалисти, работещи по график и специалист по дентална 

медицина. Всички работещи преминават задължителни предварителни (преди постъпване 

на работа) и периодични медицински прегледи и изследвания в обхват по-широк от 

нормативно регламентирания в Наредба № 3 за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците. 

На територията на централата функционира 24 часа дневно 7 дни в седмицата звено 

на РС ПБЗН за осигуряване на пожарната безопасност. 

В таблица № 9 са представени прогнозните средства в периода 2023 г. – 2027 г. за 

осигуряване на мероприятия със социална насоченост (социални разходи) и такива 

свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. 

 

Таблица № 9         в хил. лв. 

Вид социален разход  
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 2027 

Общо за 
периода 

Безплатна предпазна храна и 
напитки 

868,5 868,5 868,5 868,5 868,5 4 342,3 

Защитно работно облекло и 
обувки 

126,5 44,1 44,1 44,1 44,1 302,8 

Средства за колективна и 
индивидуална защита 

144,4 138,5 138,5 138,5 138,5 698,3 

Средства за медицинско 
обслужване и първа 
долекарска помощ 

176,5 183,8 183,8 183,8 183,8 911,8 

Периодични медицински 
прегледи 

27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 137,1 

Средства за пожарна защита 1 235,8 1 292,1 1 292,1 1 292,1 1 292,1 6 404,3 

Обслужване от СТМ 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 47,1 

Одити и консултантски услуги 
по безопасност 

34,0 14,9 14,9 14,9 14,9 93,6 

Осигуряване на минимални 
изисквания на работните 
места, съгласно ЗБУТ 

70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 350,9 

Обучение на персонала 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 512 

Социални плащания за 
празници 

2 858,3 2 858,3 2 858,3 2 858,3 2 858,3 14,291,5 

Превоз на персонала 1 138,18 1 138,18 1 138,18 1 138,18 1 138,18 5,690,9 

Разходи за допълнително 
здравно осигуряване и 
застраховки 

336,1 336,1 336,1 336,1 336,1 1 680,5 

Други разходи със социален 
характер 

19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 97 

Общо: 
7 

146,98 
7 103,28 

7 
103,28 

7 
103,28 

7 
103,28 

35 560,1 
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III. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД продава електрическа енергия и 

разполагаемост, съгласно Споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ) с НЕК, в 

сила до месец февруари 2024 г. 

Бизнес планът на дружеството отчита договорните взаимоотношения съгласно СИЕ 

до неговото изтичане, след което планира централата да продължи дейността си чрез 

продажба на електроенергия на свободния пазар и на допълнителни услуги на преносния 

оператор. 

КГМИ3 е представило прогнозни финансови отчети за 2022 г. и за периода 2023 г. 

– 2027 г. 

 

III.1. Прогнозни финансови резултати за 2022 г. 

От представеният прогнозен финансов отчет за 2022 г. е видно, че дружеството 

предвижда да реализира положителен финансов резултат в размер на 103 806 хил. лв., 

формиран от приходи общо в размер на 1 463 269 хил. лв. и разходи общо в размер на 

1 359 463 хил. лв. Собственият капитал за 2022 г. се прогнозира в размер на 331 526 хил. 

лв. Съотношението собствен капитал към дълготрайни активи е със стойност 1,28, което 

означава, че дружеството ще има възможност да инвестира в нови дълготрайни активи.  

Коефициентът за обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и 

краткосрочни пасиви) е със стойност 1,09, което показва, че дружеството ще разполага  

със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. 

 

III.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2023 г. – 

2027 г. 

За периода на бизнес плана КГМИ3 прогнозира да реализира печалба в размер, 

както следва: 112 563 хил. лв. за 2023 г.; 40 111 хил. лв. за 2024 г.; 12 908 хил. лв. за 2025 

г.; 9 444 хил. лв. за 2026 г. и 44 575 хил. лв. за 2027 г.  

 

III.2.1. Прогнозни приходи за периода на бизнес плана 

Прогнозните приходи включват приходи от: разполагаемост, производство на 

електрическа енергия и от допълнителни услуги.  

Дружеството предвижда приходи от разполагаемост: 82% от максималната 

раполагаемост (5,8 ТWh/г.), съгласно СИЕ до неговото изтичане.  

Приходите от производство на електрическа енергия включват прехвърляне на 

променливите разходи за въглища, мазут, варовик, извозване на пепелина и консумативи; 

въглеродни емисии. След изтичането на СИЕ се предвижда продажба на електроенергия 

на свободен пазар по еднокомпонентна цена. През 2024 г. цената (155 евро/МWh) се 

основава на средните фючърсни цени за 2022 г. – 2024 г. на унгарската борса HUDx за 

месеците януари и февруари 2022 г. Дружеството е предприело консервативен подход, 

който отчита възможността за намаление на цената на електроенергията в бъдеще.  

Приходите от допълнителни услуги до изтичане на Споразумението са в размер на 

около 4 784 хил. на година. След това се предвижда КГМИ3 да реализира приходи от 

разполагаемост за резерв и от активирано вторично и първично регулиране към 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, съгласно оценка на реализирания марж за 

2021 г. 

Прогнозните приходи са определени на база прогнозираните количества 

електрическа енергия и прогнозни продажни цени, представени в таблица № 10. 
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Таблица № 10 

 

III.2.2. Прогнозни разходи 

Дружеството прогнозира общо приходи в размер на 1 447 102 хил. лв. за 2023 г., 

които достигат до 1 200 366 хил. лв. през 2027 г. Променливите разходи намаляват от 

1 166 682 хил. лв. за 2023 г. на 1 077 907 хил. лв. за 2027 г., като с най-голям относителен 

дял са разходите за закупуване на емисии средно в размер на 79% за прогнозния период. 

Условно-постоянните разходи са планирани в размер на 71 380 хил. лв. за 2023 г., а за 

останалите години на бизнес плана са в размер на 59 414 хил. лв., в резултат на очаквана 

от 2024 г. оптимизация на тези разходи от около 17%.  

Дружеството е представило и прогнозна структура и обем на разходите по години в 

съответствие с класификацията на разходите, за целите на ценообразуването. 

III.3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 191 188 хил. лв. за 

2023 г. на 44 626 хил. лв. за 2027 г. в частта имоти, машини и съоръжения. Текущите 

активи също се прогнозира да намаляват от 1 315 225 хил. лв. за 2023 г. на 1 180 213 хил. 

лв. за 2027 г., основно в частта други. 

Общо пасивите, в размер на 1 165 701 хил. лв. за 2023 г., се прогнозират да 

намаляват на 953 386 хил. лв. за 2027 г., в резултат на намаляване на краткосрочните и 

дългосрочните задължения. 

III.3.1. Прогнозна структура на капитала  

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. - 2027 г. записаният 

капитал се прогнозира непроменен и е в размер на 204 777 хил. лв. Дружеството 

предвижда собствен капитал в размер на 340 711 хил. лв. за 2023 г. и 271 454 хил. лв. за 

2027 г., в резултат на намалената текуща печалба.  

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 1,78 за 2023 

г. на 6,11 за 2027 г., което е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствен 

капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи 

и текущи пасиви, е над единица за целия период на бизнес плана, което показва, че 

дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си 

Основни 

предположения 
Мярка 2023 г. 

01-02. 

2024 г. 

03-12. 

2024 г. 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Цена мазут лв./тон 1 016 1 066 1 066 1 066 1 120 1 176 1 234 

Цена варовик лв./тон 32 34 34 34 35 36 36 

Цена въглища лв./ТУГ 89 91 91 91 93 95 96 

Цена въглеродни 

емисии (СО2) 
лв./тон 168 165 165 165 163 160 157 

СО2 емисионен 

фактор 
тон/МWh 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Цена за 

разполагаемост 
лв./МWh 43 43 - 43 - - - 

Базова 

разполагаемост 
GWh 5 804 1 050 - 1,050 - - - 

Цена енергия лв./МWh - - 303 303 298 293 293 

Прогнозни 

количества 

електрическа 

енергия 

GWh 4 450 1 000 3 500 4 500 4 500 4 500 4 000 
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задължения. 

Показателят рентабилност на собствения капитал, изчислен като съотношение 

между нетната печалба и собствения капитал, отразява с колко процента се е увеличил 

собствения капитал на дружеството в резултат на реализираната нетна печалба. Този 

показател за периода на бизнес плана е средно в размер на 14,7%. 

III.3.2. Прогнозни парични потоци 

Дружеството е представило прогнозни парични потоци за периода на бизнес плана. 

От тях е видно, че паричните постъпления ще бъдат основно от оперативната дейност, а 

плащанията са за данъци, дивиденти, по получени заеми, лихви и суап, за покупка на 

дълготрайни активи и други.  

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 г. – 2027 г. е видно, 

че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в началото и в края 

на всяка една година. 

III.3.3. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за 

лицензираната дейност 

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за  периода на бизнес плана 

в размер на 42 890 хил. лв. За изпълнението на посочените инвестиции дружеството 

предвижда да финансира инвестиционната си програма изцяло със собствени средства от 

реализираните постъпления от дейността на дружеството. 

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови 

параметри за периода на бизнес план 2023 г. - 2027 г. може да бъде направен извод, че 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ AД ще притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 

 Изказвания по т.1.: 

А. Йорданов каза, че бизнес планът е детайлно разгледан в хода на предходното 

административно производство за издаване на лицензия и работната група може да го 

докладва съвсем накратко, тъй като очевидно е използван за преценка в предходното 

административно производство и информацията вече е известна на Комисията.  

И. Иванов добави, че бизнес планът е разгледан и е минал през решение на самата 

Комисия.  

Докладва Р. Наков. Административното производство е образувано по заявление от  

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, с което е поискано одобряване на бизнес план за 

периода 2023 г. - 2027 г. По т. I. от доклада са представени отчетни показатели по 

инвестиционните програми, ремонтните програми, социалните програми и 

производствените показатели на дружеството за петгодишен период назад. Дружеството 

няма предходно одобряван бизнес план, тъй като не е подавало заявление и съответно във 

връзка с продължаването на срока на лицензията в настоящето производство следва да се 

одобри бизнес план за следващия петгодишен период. Заявлението и приложеният бизнес 

план съдържат необходимите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Може да бъде направен извод, че при така 

заложените финансови параметри за периода на бизнес плана дружеството ще притежава 

финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност. Предвид горното и 

на основание чл. 43, ал. 6 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. 7 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 на Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „КонтурГлобал Марица 

Изток 3“ АД за дейността „производство на електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 
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2027 г. 

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на 

Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 

15, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 А. Йорданов каза, че иска да направи уточнението, че структурата на 

собствеността, контрола и управлението на дружеството не могат да попадат в 

категориите за защитена по закон информация. А. Йорданов допълни, че извън рамките на 

това административно производство иска да помоли работната група да изясни защо не са 

одобрявани предходни бизнес планове на дружеството. Лицензията на „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“ АД, която е издадена е с доста по-дълъг от петгодишния срок за който е 

одобрен първоначалния бизнес план. В този случай става въпрос не за търговец, а за 

производител и съответно неговият бизнес план има отношение и към сигурността на 

снабдяването. Защо през периода на действие на лицензията заявителят не е подавал 

заявление за подаване на други бизнес планове досега, освен първоначалния? 

 Р. Наков обърна внимание, че е уточнил, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД не 

е подавало заявление в Комисията за одобряване на бизнес план за предходните пет 

години. При издаването на първоначалната лицензия е имало одобрен първоначален 

бизнес план и през следващите години по преценка на дружеството не е извършвано 

актуализиране на данните в него. Всяко дружество по своя преценка подава заявление за 

одобряване и актуализиране.  

 А. Йорданов каза, че иска този въпрос да бъде изяснен. Очевидно е, че лицензията 

на дружеството не е била издадена за пет години. Този въпрос трябва да се уточни извън 

хода на това административно производство, за да не се добавят излишни детайли към 

самото производство.  

 П. Младеновски каза, че иска да допълни, че дружеството има сключен 

дългосрочен договор с НЕК ЕАД и неговият бизнес план основно се базира на финансовия 

модел, който Комисията е одобрила. Последното одобрение на финансов модел на 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е през 2015 г. или през 2016 г. от предходния състав 

на Комисията, когато е предоговорена и намалена цената за разполагаемост. С одобряване 

на финансовия модел дружеството се движи по него и по съответните цени. Впоследствие 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е внесло допълнително одобрение на финансов 

модел, във връзка с изграждането на инсталация от НЕК ЕАД, който предвид факта, че 

има значителни несъответствия със законодателството и като цяло с позицията на 

предходния състав на Комисията не е одобрен и съответно плащането от страна на НЕК 

ЕАД към „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД не е одобрено.  

 А. Йорданов каза, че благодари за допълнителните пояснения, но одобряването на 

финансов модел не е одобряване на бизнес план по реда на Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката.  

 И. Иванов каза, че А. Йорданов има право, защото в бизнес плана има изпълнение 

на социална програма, инвестиционна програма и т.н. Финансовият модел е безспорно 

най-важната част от един бизнес план, но той не изчерпва всичките дейности, които 

трябва да бъдат отразени в него. Това е пропуск, който е направен от „КонтурГлобал 

Марица Изток 3“ АД и може би е трябвало Комисията или да санкционира дружеството 

по някакъв начин, или да го предизвика да представи бизнес план. Няколко години 

дружеството е работило без такъв бизнес план. Проектът на решение, който сега се 

представя не е оспорван от Комисията и може да се премине към гласуване.  

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

проекта на решение.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 
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енергетиката, чл. 13, ал. 1 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-1734#1 от 01.09.2022 г. относно заявление с вх. № 

Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за одобряване на бизнес 

план за периода 2023 г. – 2027 г. 

 2. Одобрява на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ AД, с ЕИК 130020522, със 

седалище и адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, бул. 

„Ситняково“ № 48, ет. 9, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение 

№ 2 към лицензия № Р-001-01 от 06.02.2002 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия“. 

 3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска 

информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за 

енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за.), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК- 1848 от 02.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г., 

установи следното:  

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1045 от 22.06.2022 г. от „М-ГАЗ“ 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-1071 от 24.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и 

извършеното проучване по преписката Комисията приема за установено следното: 

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

издаване на лицензия „М-ГАЗ“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с 

природен газ”, за периода 2022 – 2026 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.  

„М-ГАЗ“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220211090741 

от 11.02.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 
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117655837, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: гр. Русе 7005, област Русе, община Русе, бул. „Липник“ № 123, бл. 

Бизнес Парк Русе, вх. сграда Б, ет. 6. 

„М-ГАЗ“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки, 

собствено производство, комисионни сделки, хотелиерски и туристически услуги. 

Капиталът на дружеството е в размер 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 

(петдесет) равни дяла, всеки на стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен изцяло. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните 

от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220211090741 от 11.02.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е Стоян 

Георгиев Манолов, гражданин на Република България.  

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „М-ГАЗ“ ЕООД 

няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.   

Органи на „М-ГАЗ“ ЕООД са едноличният собственик на капитала и управителят. 

Дружеството се управлява и представлява от Стоян Манолов – управител. 

Бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

„М-ГАЗ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

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

периода 2022 – 2026 г. 

Дружеството декларира, че количествата природен газ, които ще бъдат търгувани 

през периода на бизнес плана, ще бъдат осигурени чрез пряко договаряне на дългосрочни 

договори и сключване на сделки на организираните борсови пазари на природен газ в 

България и Европа. „М-ГАЗ“ ЕООД планира да закупува природен газ от всички 

възможни източници, като природния газ ще се доставя през съществуващите 

междусистемни връзки. Дружеството планира да доставя природен газ на потребителите 

на газ в страната и региона, и да разширява през годините своята клиентска база от крайни 

потребители. Предвиденото увеличение на търгуваните от дружеството количества 

природен газ за периода на бизнес плана е средно с 10% годишно.  

Прогнозните количества 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 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„М-ГАЗ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и 

разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на бизнес 

плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) хил. лв. 
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за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. 

лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 

г. Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, външни 

услуги, заплати, социални осигуровки и други. 

Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. 

лв. за 2026 г. Нетекущите активи нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и 

паричните средства и еквиваленти. 

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 

2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 

2022 – 2026 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 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

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

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

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

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

Коефициентът 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 „М-ГАЗ“ 

ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 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 (…) през 2022 г. се увеличава 

на (…) през 2026 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, се 

изменя от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има 

затруднения да покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности 

на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че 

финансово-икономическото състояние на „М-ГАЗ“ ЕООД ще бъде много добро за целия 

период на бизнес плана. 

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

„М-ГАЗ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на дружеството 
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необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „М-ГАЗ“ ЕООД заявление и 

която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1045 от 05.07.2022 г. „М-ГАЗ“ ЕООД е посочило, че в 

заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“ и 

приложенията към него, документите и материалите, съдържащи търговска тайна, са 

отбелязани чрез поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка, според заявителя, 

информацията, свързана с бизнес плана за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“, следва да бъде третирана като търговска тайна. Дружеството счита, че 

оповестяването на тези данни пред трети лица би могло да доведе до имуществени и 

неимуществени вреди, да застраши стопанските и финансови интереси, стратегически 

позиции и конкурентоспособност на „М-ГАЗ“ ЕООД. 

Посочените от „М-ГАЗ“ ЕООД данни представляват факти и информация, 

свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за 

което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява 

информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното 

разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на 

търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Тахир. При подаване на заявление за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“, „М-ГАЗ“ ЕООД е приложило и бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г. Бизнес планът съдържа изискуемите 

раздели, съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Въз основа на 

анализа на бизнес плана и приложените прогнозни отчети, може да се направи извод, че 

параметрите, заложени от „М-ГАЗ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 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 доклада е включена и отделна точка, в която е посочено коя информация 

дружеството счита за търговска тайна. Съгласно чл. 18 от Закона за енергетиката 

информацията, която е обявена за търговската тайна от заявителите и лицензиантите не 

следва да бъде разгласявана. При публикуване на решението тази информация следва да 

бъде заличена. 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 на 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 

2022 – 2026 г. 

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение: 

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 
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РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

А. Йорданов каза, че от докладването не е станало ясно, че защитената по закон 

информация не се заличава автоматично, но тя е определена в другото административно 

производство по издаване на лицензията и Комисията вече е приела решение, въз основа 

на което работната група може да заличи информацията и в този документ.  

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

проекта на решение.  

 

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

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1848 от 02.09.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1849 от 02.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. за периода 2022 

– 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1049 от 24.06.2022 г. от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 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). 

В допълнение към заявлението „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. с писмо с вх. № E-

ЗЛР-Л-1049 от 27.06.2022 г. е представило бизнес план за периода 2022 -2026 г. 

Със Заповед № З-Е-1075 от 30.06.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното 

проучване по преписката Комисията приема за установено следното: 

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

издаване на лицензия „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 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 
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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.  

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е търговец, регистриран по законодателството на 

Република Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по 

законодателството на държава членка на Европейския съюз. Видно от представените два 

броя удостоверения за регистрация  на дружеството от Национална служба на Търговския 

регистър към Министерството на правосъдието на Румъния, с номер 3849404 от 

31.05.2019 г., както и от Удостоверение за актуално състояние и за липса на вписани 

обстоятелства и актове за ликвидация или несъстоятелност, издадено от Национална 

служба на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на Румъния, Серия В, 

с номер 387682 от 02.05.2022 г., „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. e дружество с ограничена 

отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, вписано с пореден номер 

в Търговския регистър J29/1964/2019, единен идентификационен код на европейско ниво 

(EUID): ROONRC.J29/1964/2019; единен регистрационен код: 41196290, със седалище и 

адрес на управление: гр. Плоещ, ул. „Интраря Казърмий № 6, блок 155С, вход С, ет. 2, ап. 

10, окръг Прахова. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е с основен предмет на дейност „търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и производни продукти“. 

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен на 20 

(двадесет) дружествени дяла, всеки от който е на стойност от 10 (десет) леи. Капиталът е 

изцяло внесен. 

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по 

издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните 

от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 387682 от 

02.05.2022 г. от Национална служба на Търговския регистър към Министерство на 

правосъдието на Румъния, едноличен собственик на капитала на „Евинг Дистрибюшън“ 

С.Р.Л. е Марин Ервин-Нарчис, гражданин на Република Румъния. 

Дружеството се управлява и представлява от Марин Ервин-Нарчис – едноличен 

собственик на капитала и упълномощено лице, което представлява дружеството. 

Бизнес план на на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 

При изготвяне на бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. са използвани прогнози и 

анализи за развитие на газовия пазар в България, Румъния, региона и Европа, 

статистически данни и изводи от проучване на дружеството за търговията на природен 

газ, както и изискванията на европейските регламенти и националната нормативна уредба 

в областта на енергетиката и газовия сектор 

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

периода 2022 – 2026 г. 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. Прогнозните 

количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са 

представени в таблицата: 
Таблица  

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 
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Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Прогнозни продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна покупна цена на природния 

газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна продажна цена на 

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет 

за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия 

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

на: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) хил. лв. за 

2025 г. и (…) хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 

г. Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, 

персонал, материали, външни услуги и други. 

Общо активите се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. 

лв. за 2026 г. Нетекущите активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г. 

Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на натрупана печалба от минали години и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 

2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 

2022 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични 

наличности са с положителни стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Евинг 

Дистрибюшън” С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026 г. Стойностите на коефициента са под 

единица, въпреки това са достатъчно високи, така че дружеството да не изпитва 

затруднения  

при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни 

активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 

2026 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, се увеличава от (…) за 

2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си. Очакваните стойности на 

горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че 

финансово-икономическото състояние на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. ще бъде много 

добро през периода на бизнес плана. 

Изготвените за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. прогнозни годишни 

финансови отчети на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. предвиждат добро финансово 

развитие на дружеството по отношение на всички финансови показатели: положителен 

финансов резултат, ниска степен на задлъжнялост, добри показатели за ликвидност и 

платежоспособност. Показателите, характеризиращи финансово-икономическото 

състояние, определени на база обща балансова структура на дружеството са добри, което 

показва, че финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде много добро и 
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за целия период на бизнес плана. Съгласно параметрите на бизнес плана, собственият 

капитал, състоящ се от основен капитал и неразпределената печалба, генерирана при 

осъществяването на дейността, както и амортизационните отчисления ще обезпечат 

необходимия размер на планираните инвестиции и текущите разходи за осъществяване на 

дейността.  

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

„Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 05.07.2022 г. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е 

посочило, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен 

газ“ и приложенията към него документите и материалите, съдържащи търговска тайна, са 

отбелязани чрез поставяне на гриф „конфиденциално“. В тази връзка посочва още, че като 

търговска тайна следва да бъдат считани и данните в бизнес плана на дружеството. С 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1049 от 27.07.2022 г. заявителят посочва, че бизнес планът на 

дружеството отразява стратегията му за развитие в следващите пет години, изградена въз 

основа на разработените бизнес процеси и индивидуални решения, развити на база на 

натрупания опит, знания и умения на ръководния екип. Технологията на работа 

съставлява ноу-хау и изисква конфиденциалност на протичащите процеси, отразени в 

представения бизнес план.  

Посочените от „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ 

председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, 

са длъжни да не разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и 

лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между 

търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Р. Тахир. „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. е подало заявление издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и в допълнение към 

заявлението е представен бизнес план за периода 2022 -2026 г. Бизнес планът съдържа 

изискуемите раздели, съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Въз 

основа на анализа на информацията, може да се направи извод, че  „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. ще притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. Обхватът на информацията, която се счита за търговска тайна е уточнен в 

предходното производство за издаване на лицензия, като подробно е посочено какво 

дружеството счита за такава информация. 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 на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” 

С.Р.Л. за периода 2022 – 2026 г. 
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Р. Тахир 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 „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 А. Йорданов каза, че Комисията вече има достатъчно издадени лицензии за 

търговия с природен газ и извън хода на това административно производство иска да 

помоли работната група да направи обобщение и анализ на приложените бизнес планове, 

с оглед очакванията на самите търговци за пазара и цените. Лицензираните търговци вече 

са наближили клиентите на свободен пазар и за да се извлече някаква полза от тези 

административни производства във връзка с одобряването на бизнес планове може да се 

обобщят вижданията на търговците по повод развитието на пазара и цените в следващите 

пет години - като информацията за Комисията. Бизнес плановете са петгодишни и когато 

се разгледат ще се получи тази информация.  

 И. Иванов каза, че предвижданията на търговците за количествата природен газ, 

които ще търгуват са представени по години и може да се види как според тях ще се 

развиват количествата природен газ. Това може да се съпостави с потребностите от 

природен газ в страната и дали предвижданията на търговците са реални.  

 А. Йорданов обърна внимание, че е факт, че все още 95% от доставките на 

свободния пазар се осъществяват от страна на „Булгаргаз“ ЕАД.  

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

проекта на решение.  

 

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

ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1849 от 02.09.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 

Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1734#1 от 01.09.2022 г. относно заявление с вх. № Е-13-14-1 

от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 г. 

 2. Одобрява на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ AД, с ЕИК 130020522, със седалище и 

адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9, 

бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 2 към лицензия № Р-001-01 от 

06.02.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“. 

 3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон търговска информация 

да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката. 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1848 от 02.09.2022 г. относно одобряване на бизнес план 

на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1849 от 02.09.2022 г. относно одобряване на бизнес план 

на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1734#1 от 01.09.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-37 от 08.09.2022 

г. относно заявление с вх. № Е-13-14-1 от 12.05.2022 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за 

одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1848 от 02.09.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-38 от 08.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

3. Доклад с вх. № Е-ДК- 1849 от 02.09.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-39 от 08.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. за периода 2022 –2026 г. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                    ЮЛИЯН МИТЕВ 

 

                          (Съгласно Заповед № 958 от 31.08.2022 г.) 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 


