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П Р О Т О К О Л 

 

№ 251 

 
София, 15.09.2022 година 

 

Днес, 15.09.2022 г. от 11:20 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 присъства членът на Комисията Благой Голубарев и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха М. Димитров - и. д. директор  на дирекция „Природен 

газ“,  Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ 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- 1863 от 12.09.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 –2026 г.  

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

Хриси Йорданова,  Людмила Ненова, Александра Димитрова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1864 от 12.09.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 –2026 г.  

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

Людмила Ненова, Любослава Джоргова 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1865 от 12.09.2022 г. относно наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-

20-1046#1 от 09.09.2022 г. за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ 

и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир,  

Грета Дечева, Любослава Джоргова, Рада Башлиева 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1863 от 12.09.2022 г. 
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относно одобряване на бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 – 2026 

г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1050 от 27.06.2022 г. от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 

1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1077 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 „Болкан Ютилитис“ АД 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.  

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

закон. Видно от представенaта справка за актуално състояние от Търговския регистър и 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията от 

24.06.2022 г., „Болкан Ютилитис“ АД e акционерно дружество с ЕИК 124607604, вписано 

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

управление: гр. София 1407, област София (столица), община Столична, Район Лозенец, 

бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап. оф. 3. Дружеството е регистрирано през 2005 г. 

„Болкан Ютилитис“ АД има следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, 

строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката. 

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

000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции, всяка от които с номинална стойност 

1 (един) лев. 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.  

Капиталът на дружеството е собственост на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ 

(51% от капитала) и „Либра ТС“ ООД (49% от капитала). Едноличен собственик на 

капитала на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс е Мария Катсикиду, гражданин на Р Кипър. 

Собственици на капитала на „Либра ТС“ ООД са Свилен Тонев Баев и Ина Тонева Баева-

Райкова, граждани на Р България. В тази връзка са представени следните документи: 

актуално състояние на „Болкан Ютилитис“ АД; актуално състояние на „Либра ТС“ ООД; 

актуално състояние на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ – дружество, учредено съгласно 

законите на Република Кипър. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Болкан Ютилитис“ 
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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. 

„Болкан Ютилитис“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Тони 

Стефанов Баев, Деян Стефанов Баев и Савас Агапио. Съгласно Договор за възлагане на 

управление от 01.07.2018 г. дружеството се управлява и представлява от Тони Стефанов 

Баев – изпълнителен директор. 

Бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 – 2026 г. 

„Болкан Ютилитис“ АД 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. 

Заявителят планира, освен на свободния пазар, да доставя природен газ и на 

електроцентрала „Те-то“ в Скопие, собственост на свързана фирма на основния акционер 

на „Болкан Ютилитис“ АД, „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“. Електроцентралата е с 

инсталирана мощност от 250 MWh и комбиниран цикъл с потребление на около 300 млн. 

м3 природен газ годишно. Дружеството предвижда продажби на допълнителни количества 

на крайни потребители, търговци и транзитиране на природен газ за нуждите на свързана 

фирма в Молдова. 

В бизнес плана „Болкан Ютилитис“ АД е представило SWОT анализ, в който 

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

вероятните опасности за дейността си. 

„Болкан Ютилитис“ АД планира количествата природен газ за покупко-продажба 

да се увеличат от 952 000 MWh през 2022 г. на 2 857 142 MWh през 2026 г. 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. 

Прогнозни количества 

покупко-продажби на 

природен газ, MWh 

952 000 1 714 285 1 904 761 2 380 953 2 857 142 

Прогнозни средни цени за 

покупка на природен газ, 

лв./MWh 

147,00 131,18 82,00 82,00 82,00 

Прогнозни средни цени за 

продажби на природен газ, 

лв./MWh 

173,00 148,00 98,80 98,80 98,80 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Болкан Ютилитис“ АД 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: 22 

739 хил. лв. за 2022 г.; 25 798 хил. лв. за 2023 г.; 28 658 хил. лв. за 2024 г.; 35 842 хил. лв. 

за 2025 г. и 43 041 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 164 696 хил. лв. за 2022 г. до 282 285 хил. лв. 

през 2026 г. Общите разходи се увеличават от 139 430 хил. лв. за 2022 г. до 234 462 хил. 

лв. за 2026 г. Общо активите се предвижда да се увеличат от 23 230 хил. лв. за 2022 г. до 

157 069 хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от 73 хил. лв. за 2022 г. до 0 лева 

за 2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от 23 157 хил. лв. за 2022 г. на 

157 069 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на паричните средства и 

еквиваленти.  
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Собственият капитал нараства от 22 789 хил. лв. за 2022 г. на 156 128 хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от 441 хил. лв. за 

2022 г. на 941 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.) 164,696 253,714 188,190 235,238 282,285 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 139,430 225,050 156,348 195,413 234,462 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 25 266 28 664 31 842 39 825 47 823 

Финансов резултат (хил. лв.) 22 739 25 798 28 658 35 843 43 041 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 52,51 52,60 83,07 121,18 166,92 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
51,68 51,63 82,09 120,18 165,92 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Болкан 

Ютилитис“ АД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на обща ликвидност от 52,51 през 2022 г. се увеличава на 166,92 

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 51,68 за 2022 г. на 165,92 през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма 

да има затруднения да покрива със собствени средства задълженията си. 

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

„Болкан Ютилитис“ АД 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 „Болкан Ютилитис“ АД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1050 от 20.07.2022 г. заявителят е посочил, че 

предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, не 

съдържат търговска тайна. 

Въз основа на гореизложеното при публикуването на решението на КЕВР не следва 

да бъде заличена информация.  

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Болкан Ютилитис“ 

АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен 

газ“, като основанието е ЗЕ и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 

103 и е регистрирано през 2005 г. Капиталът на дружеството е в размер 50 000 лева. 

Собственици на капитала са „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ (51%) и „Либра ТС“ ООД 

(49%). В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, към заявлението за издаване на лицензия на дружеството е 
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приложен и бизнес план за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

Той отговаря на изискванията на Наредбата. В него се съдържат прогнозни цени и 

количества за покупко-продажба на природен газ и прогнозни годишни финансови отчети. 

Параметрите, които са заложени в бизнес плана ще осигурят на „Болкан Ютилитис“ АД 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

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

Заявителят е посочил, че предоставените от него информация и документи, част от 

административната преписка, не съдържат търговска тайна. Въз основа на 

гореизложеното, при публикуването на доклада на КЕВР не следва да бъде заличена 

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

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

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

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

периода 2022 – 2026 г. 

М. Димитров 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 „Болкан Ютилитис“ АД за осъществяване на дейността 

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

От страна на членовете на Комисията нямаше 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- 1863 от 12.09.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 –2026 г. 

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

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

 

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

членът на Комисията Благой Голубарев. 

 

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

Голубарев - за), от които един глас (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
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По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1864 от 12.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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-1033 от 02.06.2022 г. от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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-1063 от 07.06.2022 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 „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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.  

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

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

20220505105929 от 05.05.2022 г. „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД e еднолично дружество с 

ограничена отговорност с ЕИК 106581264, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: Област Враца, Община Враца, гр. 

Враца, п.к. 3000, ул. „Иванка Ботева“ № 1. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки 

или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба 

на алкохолни и безалкохолни напитки, хранителни стоки, сладкарски и захарни изделия, 

ресторантьорска дейност, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско 

представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и 

информационна дейност – внос и износ, както и всички други дейности и услуги, които не 

са забранени изрично със закон или друг нормативен акт. 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер 105 000 (сто и пет хиляди) 

лева, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които е на стойност 1050 (хиляда и петдесет) 

лева.  

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. № 

20220505105929 от 05.05.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е Малин 

Христов Езекиев, гражданин на Р България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „ЕКОМЕТАН 

ВРАЦА“ ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за 
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството в 

качеството си на управител. 

Бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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. 

Средните прогнозни покупни и продажни цени на природния газ, използвани при 

изготвяне на бизнес плана, пряко отразяват прогнозите за цените на европейските газови 

пазари. Прогнозната средна покупна цена на природния газ е на виртуална търговска 

точка на газопреносната мрежа, а средна прогнозна продажна цена на природния газ 

включва прогнозната покупна цена на природния газ и цена за услугата, извършена от 

дружеството, в т.ч. необходими за извършване на доставката разходи. Количествата 

природен газ, които ще бъдат търгувани от дружеството през периода на бизнес плана се 

предвижда да бъдат осигурени чрез пряко договаряне на дългосрочни договори и 

сключване на сделки на организиран борсов пазар на природен газ в България и Европа.  

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД предвижда сключване на договори за доставка на 

природен газ и създаване на клиентска база от крайни потребители. 

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 220 000 395 000 440 000 490 000 545 000 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 174,11 168,45 160,95 153,38 145,84 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 176,62 171,07 163,71 156,28 148,88 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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: 373 хил. лв. за 2022 г.; 715 хил. лв. за 2023 г.; 827 хил. лв. за 2024 г.; 1001 хил. лв. за 

2025 г. и 1204 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 38 855 хил. лв. за 2022 г. до 81 137 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се увеличават от 38 441 хил. лв. за 2022 г. до 79 799 хил. лв. за 

2026 г. Общо активите се предвижда да се увеличат от 709 хил. лв. за 2022 г. до 5023 хил. 

лв. за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от 19 хил. лв. за 2022 г. до 16 хил. лв. за 2026 

г. Текущите активи на дружеството са увеличават от 690 хил. лв. за 2022 г. на 5007 хил. 

лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговски и други вземания и на паричните 

средства и еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от 478 хил. лв. за 2022 г. на 4224 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличават от 231 хил. лв. за 

2022 г. на 799 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: 
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Таблица № 2 

Параметри 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 38 855 67 573 72 032 76 575 81 137 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 38 441 66 779 71 113 75 463 79 799 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 414  794 919 1112 1338 

Финансов резултат (хил. лв.) 373 715 827 1001 1204 

Коефициентът на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал 

(СК/ДА) 

25,16 66,28 112,17 188,69 264,00 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 2,99 3,59 4,58 5,50 6,27 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
2,07 2,63 3,61 4,52 5,29 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от 25,16 през 2022 г. до 264,00 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 2,99 през 2022 г. се 

увеличава на 6,27 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 2,07 за 2022 г. на 5,29 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 „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 

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

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

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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“. 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1033 от 25.07.2022 г.  „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е 

посочило, че данните, съдържащи се в бизнес плана на дружеството, са поверителни, а 

именно: прогнозни количества природен газ, прогнозни продажни и покупни цени на 

природен газ, прогнозни разходи, приходи, инвестиции, печалба и коефициенти от 

прогнозните финансови отчети. Посочените 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 бъде 

разгласявана 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. Към заявлението за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с природен газ“, „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е приложило и бизнес план за 
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дейността за периода 2022-2026 г. Съгласно Наредбата, бизнес планът съдържа прогнозни 

счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за парични потоци и прогнозни 

цени и количества за покупка и продажба на природен газ. Изискуемите раздели са 

представени от заявителя. От анализа на бизнес плана и на прогнозните счетоводни отчети 

може да се направи извод, че параметрите, заложени от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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“. С писмо от 25.07.2022 г. 

„ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД е посочило данните в бизнес плана, които счита, че са 

поверителни. Това са прогнозни количества природен газ, прогнозни продажни и покупни 

цени на природен газ, прогнозни разходи и приходи. Дружеството смята, че това 

представляват факти и обстоятелства, свързани със стопанската дейност, чието запазване 

в тайна е в интерес на дружеството. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана 

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 доклада и решението на КЕВР 

следва да бъде заличена посочената информация. Това е спазено и при издаването на 

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

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

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

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага 

на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 

ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

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 „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за осъществяване на 

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

От страна на членовете на Комисията нямаше 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- 1864 от 12.09.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за осъществяване на 
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дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

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

членът на Комисията Благой Голубарев. 

 

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

Голубарев - за), от които един глас (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1865 от 12.09.2022 г. относно 

наличие на информация, съставляваща търговска тайна в подаденото от 

„Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-1046#1 от 09.09.2022 г. за утвърждаване 

на цена за месец октомври 2022 г., по която общественият доставчик да продава 

природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена 

лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Председателят 

на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР), нейните членове и 

служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната 

информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението 

на задълженията им по ЗЕ. Във връзка със Заповед № З-ОХ-1024 от 21.07.2022 г. 

председателят на КЕВР е наредил при проучване на получените в Комисията заявления за 

утвърждаване на цени в сектор „Енергетика“ да се извършва анализ относно наличието на 

информация, съставляваща търговска тайна. 

В КЕВР е получено заявление с вх. № Е-15-20-1046#1 от 09.09.2022 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., 

по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. В тази връзка, заявителят е предоставил и неповерителен вариант на 

заявлението c вх. № Е-15-20-1046 от 09.09.2022 г. В неповерителния вариант на 

заявлението „Булгаргаз“ ЕАД е посочило, че при публикуване на доклада и решението на 

КЕВР е необходимо да бъде заличена следната информация: цени и количества на 

доставения природен газ от внос, включително по договора за доставка на природен газ 

между азербайджанската компания и „Булгаргаз“ ЕАД и свързаните с него такси за достъп 

и пренос през газопровода IGB; заявените количества и пропорционалното им 

разпределение през м. октомври 2022 г. за дейностите „обществена доставка на природен 

газ“, програмата за освобождаване на природен газ и по двустранните договори; цените на 

алтернативните на природния газ горива за м. октомври 2022 г.; размера на текущия 

индекс, който се използва при изчисляване на цената – TTF FM на издание ARGUS 

EUROPEAN NATURAL GAS; разходи; доставчици на природен газ и клиенти на 

„Булгаргаз“ ЕАД.  

Дружеството е отбелязало също, че договорът с азербайджанската компания и 

последващите споразумения за неговото изменение, съдържат клаузи за 

конфиденциалност по отношение на целия текст на договора, като преценката дали 

определена информация е конфиденциална се прави от страните по договора при 

прилагане на клаузите му и на приложимото към него английско право. В допълнение 

дружеството посочва, че оповестяването на всяка информация относно условията на 

договора може да има неблагоприятни финансови последици за „Булгаргаз“ ЕАД поради 

нарушаване на клаузите за конфиденциалост. 

„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че с оглед настъпилите промени в маршрутите на 

доставка на природен газ и свързаните с това разходи за доставка всички количества, 
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разходи, цени и елементи на отделните компоненти на цената за съответния период са 

търговска тайна, предвид договорните условия за конфиденциалност. 

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет 

страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени. 

Заявителят отбелязва, че оповестяването на заличената в неповерителния вариант 

на заявлението информация, ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на 

природен газ условия, които могат да доведат до понасяне на отговорност от страна на 

обществения доставчик за нарушени клаузи за конфиденциалност, включително и до 

предявяване на съдебни искове срещу дружеството за претърпени вреди. 

Посочените от „Булгаргаз“ ЕАД 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 заявление с вх. № Е-15-20-1046#1 от 09.09.2022 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Булгаргаз” ЕАД, 

съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на 

топлофикационните дружества. Заявителят е предоставил и неповерителен вариант на 

заявлението, в който е посочил, че желае да бъде заличена следната информация: цени и 

количества на доставения природен газ от внос, включително по договора за доставка на 

природен газ между азербайджанската компания и „Булгаргаз“ ЕАД и свързаните с него 

такси за достъп и пренос през газопровода IGB; заявените количества и 

пропорционалното им разпределение през м. октомври 2022 г. за дейностите „обществена 

доставка на природен газ“, програмата за освобождаване на природен газ и по 

двустранните договори; цените на алтернативните на природния газ горива за м. октомври 

2022 г.; размера на текущия индекс, който се използва при изчисляване на цената – TTF 

FM на издание ARGUS EUROPEAN NATURAL GAS; разходи; доставчици на природен 

газ и клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД.  

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет 

страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени. 

Заявителят отбелязва, че оповестяването на заличената в неповерителния вариант 

на заявлението информация, ще бъде нарушение на договорени с доставчиците на 

природен газ условия, които могат да доведат до понасяне на отговорност от страна на 

обществения доставчик за нарушени клаузи за конфиденциалност, включително и до 

предявяване на съдебни искове срещу дружеството за претърпени вреди. 

Чл. 18 от ЗЕ предвижда, че 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. 

Искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването 

на заявлението от „Булгаргаз” ЕАД на интернет страницата на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената информация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, 

ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 
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нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе 

следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1046 от 09.09.2022 г. 

на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен 

газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна 

енергия, със заличена чувствителна търговска информация. 

И. Иванов каза, че това решение има задължителен характер за всички членове на 

Комисията и за всички експерти, които работят по заявлението и имат достъп до тази 

информация. Към досегашната информация, която е заличавана има едно ново 

обстоятелство. То е, че новата точка на доставка изисква промяна на маршрута и промяна 

на разходите, които съпътстват доставката. Комисията трябва да бъде много внимателна и 

когато се оперира с данните, това да бъдат само тези, които са в неповерителния вариант. 

От една страна с това трябва да се съобрази Комисията, а от друга – работната група.  

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

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18 от Закона за енергетиката и чл. 43, 

ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. №Е-ДК-1865 от 12.09.2022 г. относно наличие на 

информация, съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с 

вх. № Е-15-20-1046#1 от 09.09.2022 г. за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., 

по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. 

2. На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране да се 

публикува неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1046 от 09.09.2022 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ 

и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, 

със заличена чувствителна търговска информация. 

 

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

членът на Комисията Благой Голубарев. 

 

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

Голубарев - за), от които един глас (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1863 от 12.09.2022 г. относно одобряване на 
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бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за осъществяване на 

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

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 1864 от 12.09.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ 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-1865 от 12.09.2022 г. относно наличие на 

информация, съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с 

вх. № Е-15-20-1046#1 от 09.09.2022 г. за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., 

по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 

топлинна енергия. 

2. На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране да се 

публикува неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1046 от 09.09.2022 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която 

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ 

и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, 

със заличена чувствителна търговска информация. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК- 1863 от 12.09.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-40 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за периода 2022 –2026 г.  

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 1864 от 12.09.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-41 от 15.09.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за периода 2022 –2026 г.  

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1865 от 12.09.2022 г. относно наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-1046#1 

от 09.09.2022 г. за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която общественият 

доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е 

издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Б. Голубарев 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

                    РОСИЦА ТОТКОВА 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 


