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П Р О Т О К О Л 

 

№ 276 

 
София, 12.10.2022 година 

 

 

Днес, 12.10.2022 г. от 10:43 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 главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, Б. Паунов – за началник на отдел 

„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“  и 

експерти на КЕВР. 

 

 На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно 

и водно регулиране и на нейната администрация главният секретар Росица Тоткова 

направи предложение за включването на допълнителна т. 6 в дневния ред: 

6. Доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. относно: Наличие на информация, 

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

20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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. 

Р. Тоткова каза, че това е практика в Комисията и е необходимо да се направи, за 

да може да се публикува заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за цената за месец ноември на 

страницата на Комисията. Р. Тоткова се обърна с молба Комисията да подкрепи 

включването на тази точка под номер 6 в дневния ред. 

Предложението за включване на допълнителна т. 6 в дневния ред на закритото 

заседание (Доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. относно: Наличие на информация, 

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

15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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) е прието 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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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 № Е-Дк-1948 от 06.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-12-00-1319 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за одобряване 

на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

  2. Доклад с № Е-Дк-1949от 06.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за 

одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

  3. Доклад с № Е-Дк-1950 от 06.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 02.08.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за одобряване на 

бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

  4. Доклад с № Е-Дк-1951 от 06.10.2022 г. и проект на решение относно заявление с 

вх. № Е-12-00-1383 от 23.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД за одобряване на бизнес план 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Георгиева, Радостина Методиева, Светослава Иванова 

 

  5. Доклад с вх. № Е-Дк-1953 от 07.10.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за одобряване на бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 г., подадено от „ЕОН България“ ЕООД. 

Работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Ана Иванова, Петя Георгиева,  

Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. относно: Наличие на информация, 

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

20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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. 
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Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,  

Ремзия Тахир, Грета Дечева, Любослава Джоргова, Рада Башлиева 

 
 

 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1948 от 06.10.2022 г. относно 

одобряване на бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-1319 от 

12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г., на основание чл. 

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

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

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация, с оглед на което при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

206849927, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. „Люлин“, ул. 

„Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър“, ет. 2, ап. 64. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД се представлява от управителя Денис 

Северинов Къръмов. Размерът на капитала на дружеството е 500 (петстотин) лева и е 

изцяло внесен. 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Консултантски услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно 

със стоки и услуги. 

Едноличен собственик на капитала на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е 

Хасибе Смаил Юсеин, гражданин на Република България. 

Предвид горното, „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 

от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 

2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 5 880 MWh през 2022 г. до 284 760 MWh през 2026 г. 
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Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 177 хил. евро за 

първата година, която достига 5 695 хил. евро през 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. евро 
Прогноза  

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

Приходи  1 588  36 859  38 570  44 622 48 409 

Разходи 1 411 33 568 34 187 39 798 42 714 

Счетоводна печалба 177 3 291 4 383 4 824 5 695 

 

Към бизнес плана „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД е представило SWOT 

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

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

  

Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на подадените към заявлението 

документи за одобряване на бизнес план е установено, че отговарят на изискванията на 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и на ЗЕ. Предвид това може да 

се направи извод, че „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД ще може да изпълнява дейността 

по лицензията.  

Предвид горното работната група предлага на Комисията да вземе следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „АКСЕ Енерджи 

Солюшънс“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 

2026 г. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г. 

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

решение. 

 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Покупна цена ел. енергия евро./MWh 240 255 195 165 150 

Продажна цена ел. енергия евро./MWh 270 280 220 185 170 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 880 131 640 175 320 241 200 284 760 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 5 

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

ал. 4, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-00-1319 от 12.07.2022 г. на 

„АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия 

с електрическа енергия“; 

2. Одобрява бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 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. 

 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1949 от 06.10.2022 г. относно 

одобряване на бизнес план на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 

11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация, с оглед на което при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 
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отговорност, с ЕИК 206806922, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, 

област София, община Столична, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 

84-86, ет. 5, офис 27. 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия 

с електроенергия, пренос и продажба на електрическа и/или топлинна енергия след 

получаване на съответния лиценз, разработване, управление и участие в енергийни и 

инвестиционни проекти, посредническа, консултантска и инженерингова дейност в 

областта на енергетиката, строителство, инвестиционно проучване, ремонт, проектиране и 

управление на обекти в сферата на енергетиката, енергиен одит, сертифициране и 

енергиен мениджмънт на предприятия, търговско представителство и посредничество, 

комисионни, спедиционни и превозвачески услуги, както и всякаква друга дейност 

незабранена със закон, като в случай, че за осъществяването на съответния вид дейност се 

изисква получаването на лиценз/разрешение, същата ще се извършва след издаването му 

от компетентния за това орган. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева и е внесен изцяло. 

Дружеството се представлява от Пламен Несторов Несторов – управител. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Пламен Несторов Несторов, 

гражданин на Република България. 

Предвид горното, „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 

от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 

г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови 

отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 7 440 MWh през 2022 г. до 876 000 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 45 хил. лв. 

за 2022 г. до 6 325 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  4 464 63 072 183 960 262 800 332 880 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Покупна цена на ел. енергия лв./MWh 594,00 471,36 412,02 392,40 372,78 

Продажна цена на ел. енергия лв./MWh 600,00 480,00 420,00 400,00 380,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 7 440 131 400 438 000 657 000 876 000 



[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 7 

Разходи 4 419 61 937 180 465 257 807 326 555 

Счетоводна печалба 45 1 135 3 495 4 993 6 325 
 

Към бизнес плана „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД е представило SWOT 

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

развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

  

Изказвания по т.2.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на подадените към заявлението 

документи е установено, че отговарят на изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Предвид горното работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Актив Енерджи 

Корпорейшън“ ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 

за периода 2022 г. – 2026 г. 

И. Н. Иванов каза, че в таблицата, където са показани покупните и продажни цени 

на електрическата енергия за целия период 2022 – 2026 г., дружеството твърде смело 

записва, че продажната цена, средна, на ел. енергия за 2022 г. е 600,00 лв./MWh. През 2026 

г. спада на 380,00 лв./MWh. Председателят каза, че това е много странно, тъй като до 

момента няма такава тенденция на намаляване на цената. И покупната цена е дадена от 

594,00 лв./MWh на 372,78 лв./MWh. 

Б. Голубарев каза, че наблюдава това в повечето дружества, които правят бизнес 

план. Б. Голубарев е на мнение, че бизнес план, специално за търговия с електрическа 

енергия, е нещо, за което трябва да се помисли дали не е по-добре да отпадне. Относно 

намаляването на цената 2025 г., 2026 г. Б. Голубарев е склонен да приеме, че това е така, 

защото дотогава се смята, че ще влязат доста ВЕИ и това е техният аргумент. Дано 

прогнозите се сбъднат. 

И. Н. Иванов каза, че тези, които застъпват обратната теза и говорят, че цената ще 

се повиши, изхождат от обстоятелството, че ще влязат в действие много ВЕИ, но в същото 

време казват, че ще се премине масово към електрически превозни средства и други 

консуматори, които имат голямо собствено потребление. Ще се електрифицират домовете. 

Твърдят, че потреблението ще изпревари повишаването на производството на 

електрическа енергия. Има аргументи и в едната, и в другата посока. 

Б. Голубарев счита, че с увеличаване на електротранспорта, ще се увеличат цените 

за ползване на мрежата, защото тогава ще има по-голяма нужда от балансиране, от 

регулиране, изобщо от умни мрежи. Така че цената като цена за услуга и за стока 
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електрическа енергия като цяло най-вероятно ще се повиши, но елементите в нея ще бъдат 

различни. 

П. Младеновски каза, че всичко казано, глобално погледнато е логично да се случи 

предвид динамичното време. Никой не е предполагал, че тази година ще бъдат такива 

високи цените. Две години преди това е имало очаквания цените да паднат. Така че 

всички прогнози са се оказали неверни. Най-лесното за обяснение защо дружеството 

предполага, че ще паднат цените, е като се погледнат цените на финансовите пазари на 

фючърсите, на които може да се заключи енергия за 2, 3, 4 години. Те намаляват 

постепенно, което е нормално, тъй като е същата тенденцията и на природния газ. Вчера е 

имало информация за 2025 г. - цената пада на 50 евро на TTF, но е нормално колкото по-

отдалечено е във времето, толкова е по-рисково и съответно отсега банките искат да си 

продадат продуктите, така че предлагат по-атрактивни цени. П. Младеновски заключи, че 

гледайки фючарсите, там е ясна тенденцията, че се дава намаление на цената от 2024 г. 

натам. Колкото е по-близо, се измества с една година това намаление, но ще се види дали 

ще се случи въобще. 

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

на решение. 

 

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

ал. 4, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на 

„Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за 

периода 2022 г. – 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, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1950 от 06.10.2022 г. относно 

одобряване на бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2023 – 2027 г., установи 

следното: 
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Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 

02.08.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за одобряване на бизнес план за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г., на 

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

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

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Енерджи Кей 

Енд Джи“ ЕООД, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация, с оглед на което при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Енерджи 

Кей Енд Джи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 204364583, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. 

„Лъвски рид“ № 8, ет. 4, ап. 22. 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД се представлява от управителя Георги Руменов 

Сомов. Размерът на капитала на дружеството е 100 (сто) лева и е изцяло внесен. 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД има следния предмет на дейност: Проектиране и 

изграждане на електрогенериращи инсталации. Проектиране, изграждане и експлоатация 

на електропреносни мрежи (след лицензиране). Търговия с енергийни суровини. 

Производство и търговия с електрическа енергия (след лицензиране). Управление на 

енергогенериращи мощности (след лицензиране). Вътрешна и външна търговия. 

Строителство. Управление на търговски предприятия, както и извършване на всяка друга 

стопанска или търговска дейност, която не е забранена от законите. 

Едноличен собственик на капитала на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е Георги 

Руменов Сомов, гражданин на Република България. 

Предвид горното, „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 

от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“: 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 

2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 8 784 MWh през 2023 г. до 43 920 MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 378 хил. лв. за 

първата година, която достига до 3 613 хил. лв. през 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  5 754 12 336 21 587 22 667 23 865 

Разходи 5 376 10 513 18 246 19 194 20 252 

Счетоводна Печалба 378 1 823 3 341 3 473 3 613 
 

Към бизнес плана „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД е представило SWOT анализ, в 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерджи Кей Енд 

Джи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

  

Изказвания по т.3.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на предоставените към заявлението 

данни и документи е установено, че отговарят на изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Предвид това работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ 

ЕООД за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

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

решение. 

 

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

ал. 4, ал. 5 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 

 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Покупна цена ел. енергия лв./MWh 586,75 391,17 410,72 431,26 452,82 

Продажна цена ел. енергия лв./MWh 655,00 469,40 492,86 517,51 543,38 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 784 26 280 43 800 43 800 43 920 
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РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 02.08.2022 г. на 

„Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г. 

 

 

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

членовете 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.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1951 от 06.10.2022 г. относно 

одобряване на бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, за периода 2022 г. – 2026 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-12-00-1383 от 

23.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за 

периода 2022 г. – 2026 г., на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „СИГ Енерджи“ 

ООД, както и в документите към него, за наличие на информация, съставляваща търговска 

тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава информация, с оглед на което 

при публикуването на решението на КЕВР не следва да бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията и от представено удостоверение за актуално 

състояние, „СИГ Енерджи“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

206788246, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Рилски езера“ 

№ 11. 
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„СИГ Енерджи“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия. произведена от всякакъв вид енергийни източници, след придобиване на 

необходимите лицензии и разрешения; координиране на балансиращи групи на пазара на 

електрическа енергия; проектиране, изграждане и експлоатация на електроцентрали, вкл. 

такива от възобновяеми енергийни източници, след придобиване на необходимите 

лицензии и разрешения, производство на електрическа енергия, както и всяка друга 

дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и 

чужбина. 

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

изцяло. 

Дружеството се представлява от управителите Симеон Далев, Валентин Иванов, 

Александър Юруков и Генади Илиев – заедно или поотделно. 

Капиталът на дружеството е собственост на съдружниците Симеон Иванов Далев, 

Валентин Крумов Иванов, Александър Любенов Юруков и Генади Петев Илиев, граждани 

на Република България. 

Предвид горното, „СИГ Енерджи“ ООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 

„СИГ Енерджи“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно 

изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 9 000 MWh през 2022 г. до 160 000 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 21 хил. лв. 

за 2022 г. до 200 хил. лв. за 2026 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  4 458 24 967 46 423 64 228 96 342 

Разходи 4 437 24 940 46 308 64 108 96 142 

Финансов резултат 21 27 115 120 200 
 

Показател Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Средна покупна цена лв./MWh 479,38 504,15 530,16 557,46 586,14 

Средна продажна цена  лв./MWh 495,38 520,15 546,16 573,46 602,14 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 9 000 48 000 85 000 112 000 160 000 
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Към бизнес плана „СИГ Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „СИГ Енерджи“ ООД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

  

Изказвания по т.4.: 

Докладва М. Трифонов. След преглед и анализ на предоставените към заявлението 

данни и документи е установено, че отговарят на изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. Предвид това работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

М. Трифонов прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 

2022 г. – 2026 г. 

И. Н. Иванов отбеляза, че докато „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД 

предвижда намаляване в рамките на пет години на цената с около 200 лв., „СИГ Енерджи“ 

ООД обратно – прогнозира, че цената ще се повиши с около 120 лв. Така че наистина 

прогнозите са разнопосочни, но понеже са прогнози, това не може да повлияе на 

вземането на решение относно бизнес плана. Председателят подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

 

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

ал. 4, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-00-1383 от 23.08.2022 г. на „СИГ 

Енерджи“ ООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 

г. – 2026 г. 
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В заседанието по точка четвърта 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.5. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за 

одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., подадено от „ЕОН България“ 

ЕООД, установи следното: 

 

 Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 

18.08.2022 г. от „ЕОН България“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 3, т. 7 от 

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

 В тази връзка, със Заповед № З-Е-1154 от 25.08.2022 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да извърши преглед и анализ на постъпилото заявление 

и приложения към него бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за съответствието им с 

изискванията на нормативната уредба. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 02.09.2022 г. дружеството е представило 

преработен бизнес план за периода 2023 – 2027г. и финансов модел, съдържащ прогнозни 

ОПР и ГФО за посочения период. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 29.09.2022 г. от дружеството е изискана 

информация от едноличния собственик на капитала на дружеството относно произхода на 

собствените парични средства за финансирането на проекта, като „ЕОН България“ ЕООД 

с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 04.10.2022 г. е представило декларация и индикативна 

оферта от финансиращата институция. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

(ТРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията е видно, че „ЕОН България“ ЕООД е търговец 

по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕОН България“ ЕООД е еднолично 

дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205978207, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-1618,  

р-н Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7. 

„ЕОН България“ ЕООД има следния предмет на дейност: изграждане на 

алтернативни източници на енергия /ветроенергийни, слънчеви и хидроенергийни 

централи/; производство и продажба на електрическа енергия; покупки и продажби на 

електрическа енергия по свободно договорени цени; внос, износ на електрическа енергия 

и енергийни ресурси; строителна и ремонтна дейност в областта на 

електропроизводството и електропреноса; разработване и изпълнение на проекти в 

областта на енергетиката; инвестиционна дейност; внедряване и популяризиране на 

енергийната ефективност при производство и пренос на енергия, както и всякакви други 

дейности, незабранени от закон, след получаването на лиценз, в случаите когато се 

изисква. 

apis://desktop/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20apis:/dbIndex=2&ltxtsrc=205978207


[TLP- AMBER] 

Ниво 2 
 

 15 

Дружеството се управлява и представлява от Йонко Николов Николов в качеството 

му на управител и Мария Ивова Димитрова в качеството ѝ на прокурист на дружеството.  

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 „ЕОН България“ ЕООД е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и е 

изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на заявителя е Стефан Борисов 

Стефанов, гражданин на Република България. 

След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се 

установи, че по партидата на „ЕОН България“ 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. 

 

Към настоящия момент заявителя „ЕОН България“ ЕООД не притежава лицензия 

за дейността „производство на електрическа енергия“. Във връзка с инвестиционното 

намерение на дружеството да изгради и въведе в експлоатация енергиен обект: 

„Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Воденичане“ с инсталирана 

променливотокова (АС) мощност 15,0 МW (постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр) 

в КЕВР е подадено и заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, което е предмет на 

отделно административно производство. 

В тази връзка, представеният бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. се явява 

първия бизнес план, който следва да се одобри от Комисията с издаването на лицензията, 

съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ. 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобрения от КЕВР бизнес план е 

неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично 

се актуализира. 

В съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ, бизнес планът трябва да съдържа 

следната информация без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината 

на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени 

инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнозни: структура на капитала, приходи и 

разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост 

на капитала, годишни парични потоци, продажби и цени. 

 

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. 

 

Представения със заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. от „ЕОН 

България“ ЕООД бизнес план е съставен за срок до 5 години в съответствие с чл. 13, ал. 1 

от НЛДЕ и съдържа изискуемите реквизити. В него „ЕОН България“ ЕООД е представило 

описание на инвестиционното си намерение, а именно: да изгради и въведе в 

експлоатация ФЕЦ „Воденичане“ с инсталирана променливотокова (АС) мощност 15,0 

МW (постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр). 

Дружеството посочва, че целта на този бизнес план е да посочи как, с какви 

ресурси и кога ще бъдат постигнати инвестиционните намерения и предвиждания във 

връзка с изграждането и експлоатацията на ФЕЦ „Воденичане“. Бизнес планът е съставен 
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на база на предварителните оценки, изготвени от „ЕОН България“ ЕООД и при 

допусканията, съобразно актуалната бизнес среда. 

 

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

Дружеството посочва, че проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на 

ФЕЦ „Воденичане“ ще се осъществи, съгласно строителен график. Общата стойност на 

инвестицията е в общ размер на ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) , от които ХХХ хил. евро 

(ХХХ хил. лв.) за съоръжения и оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ 

и ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за разходи по присъединяване на централата – 

изграждане на подстанция и кабелна линия. За финансиране на изграждането, едноличния 

собственик на капитала е осигурил допълнителни парични вноски на „ЕОН България“ 

ЕООД съгласно чл. 134 от Търговския закон.   

 

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

 Дружеството е извършило анализ на производството на електрическа енергия чрез 

европейската фотоволтаична географска информационна система PVGIS, като 

планираното производство на електроенергия е съобразено с общите данни за слънчева 

радиация и статистическите годишни данни за вариациите на слънчевото греене в района 

на с. Воденичане, общ. Стралджа. Средногодишната производителност базирана на данни 

от посочения източник възлиза на ХХХ kWh/m2. Максималното годишно производство 

възлиза на ХХХ MWh. Данните за прогнозното годишно производство на електрическа 

енергия в периода на бизнес плана са както следва: ХХХ MWh за 2024 г., след което 

количество намалява поради деградация на фотоволтаичните панели през периода на 

експлоатация с ХХХ %/годишно.  

 

I.3. Ремонтна програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

 Дружеството посочва, че за поддръжката на основните елементи се предвижда 

сключване на договори за поддържане със специализирани фирми или в срокове 

определени от производителя. Предвид гаранциите за оборудването предоставени от 

производителите, разходите за ремонт (подмяна и резервни части) са предвидени от 

петата година на въвеждане в експлоатация на ФЕЦ (от 2027 г.) в размер на ХХХ хил. 

евро (или ХХХ хил. лв.) с нарастване от ХХХ % за всяка следваща година от финансовия 

модел. 

 

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

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, не се предвижда откриването на голям брой 

работни места. Във връзка с поддръжката на фотоволтаичния парк е предвидено 

сключване на договор за поддръжка с външен изпълнител, който да осигурява текущия 

контрол на оперативната дейност, мониторинг на производството на електрическа 

енергия, поддръжка на терена, почистване, ремонтни дейности и др. Социалната програма 

предвидена от дружеството, включва:  

- допълнителна застраховка на работещите за трудова злополука; 

- стимулиране на грижата за здравето на работещите чрез провеждане на редовни 

профилактични прегледи в съответствие със законодателството за безопасност и охрана на 

труда; 

- сътрудничество с учебни заведения или социални заведения за осигуряване на 

стаж за млади хора с цел придобиване на опит и реализация на пазара на труда; 

- участие в социално-значими проекти в региона; 

- подпомагане на обекти със социално значение в региона. 
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За периода на бизнес плана, планираните от дружеството мероприятия със 

социална насоченост са на стойност ХХХ хил. лв. на година. 

 

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

II.1. Постигнати финансови резултати през 2021 г. 

„ЕОН България“ ЕООД, съгласно представеният годишен финансов отчет за 2021 г. 

отчита загуба от дейността в размер на 90 хил. лв., спрямо 2020 г., когато е в размер на 30 

хил. лв. Така реализираните финансови резултати са вследствие на по-големия ръст на 

разходите пред този на приходите, вследствие на реализиране на ниски по размер приходи 

от дейността на дружеството или липсата на такива през съответната година, тъй като 

същото не е осъществявало дейност „производство на електрическа енергия“, която ще е и 

основния приходоизточник на дружеството. 

 

II.2. Прогнозни финансови резултати за периода 2023 г. – 2027 г. 

„ЕОН България“ ЕООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за 

периода 2023 г. – 2027 г.. 

Дружеството прогнозира от осъществяване на дейността в периода на бизнес плана 

да реализира положителен финансов резултат, който през 2027 г. да достигне  

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.). Положителните финансови резултати за периода на бизнес 

плана са в резултат на изпреварващия ръст на приходите пред ръста на разходите. 

Приходите на дружеството са формирани от продажба на електрическа енергия, докато от 

общите разходи с най-голям дял са разходи за външни услуги за поддръжка, охрана, 

почистване и мониторинг, последвани от разходите за амортизации. 

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на 

предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и прогнозни 

цени, представени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 

Показатели: 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Количества произведена 

електрическа енергия, в MWh 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Цена на електрическата енергия, 

лв./MWh 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Приходи от електрическа енергия, 

в хил. лева 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 Забележка: Приходите от електрическа енергия и прогнозната борсова цена посочени в таблица № 1 

са със закръглени стойности. 

 

Видно от горната таблица годишното производство на електрическа енергия през 

първата година е в размер на ХХХ MWh, тъй като съгласно чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ 

годината на издаване на лицензията следва да е посочена като нулева, поради, което 

дружеството не реализира приходи от продажба на електрическа енергия за 2023 г. 

Дружеството посочва, че за периода 2023 г. – 2027 г. е заложена цена на 

електрическата енергия на свободен пазар в размер на ХХХ евро /MWh (ХХХ лв./MWh) 

или среден размер от ХХХ лв./MWh, за сравнение средно претеглената цена за пазарен 

сегмент Ден напред за периода от 01.01.2021 до момента е ХХХ евро/MWh (ХХХ 

лв./MWh). 
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II.3. Активи и пасиви 

Общо активите нарастват от ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за 2023 г. на  

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) през 2027 г. в резултат на увеличените краткотрайни активи 

в частта на пари и парични еквиваленти. 

Собственият капитал на дружеството през 2023 г. е отрицателна величина, в 

резултат на натрупаните непокрити загуби от минали години, след което до края на 

периода дружеството прогнозира собственият капитал да е положителна величина, която 

през 2027 г. достига ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.), в резултат на увеличената натрупана и 

текуща печалба. 

Общо пасивите намаляват от ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за 2023 г. на  

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) през 2027 г. основно от намаляване на дългосрочните 

задължения към едноличния собственик на капитала. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща 

балансова структура в периода 2023 г. – 2027 г. е видно, че същите се подобряват въпреки, 

че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи 

активи, като ще осигури обезпечаване обслужването на задълженията си със собствен 

финансов ресурс, в условията на добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието 

на достатъчно собствени оборотни средства, с които да покрие текущите си задължения. 
 
II.4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

Общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана са в размер на  

ХХХ евро (ХХХ лв.), като дружеството прогнозира финансовото обезпечение на 

изпълнението им да се осъществи с изцяло собствени средства, съгласно два броя 

протоколни решения от 27.01.2021 г. и 06.04.2022 г. за извършване на допълнителни 

парични вноски от едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД, с които 

във връзка с изграждане на енергийния обект се заявява готовност за отпускане на 

парични средства, като плащанията ще бъдат внасяни на части по банковата сметка на 

дружеството. 

В допълнение дружеството е представило декларация от 04.10.2022 г., с която 

декларира че собствените средства за финансиране изграждането на фотоволтаичния 

проект са осигурени от едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД, 

чрез допълнителни парични вноски. Източник на средствата са приходи от продажба на 

дружествени дялове притежавани от дружеството „ХХХ“ ООД, получени дивиденти от 

дружеството „ХХХ“ ООД, като едноличен собственик на ФтЕЦ „ХХХ“, както и приходи 

от продажба на недвижимо имущество. 

Същевременно дружеството е представило и индикативна оферта от „ХХХ“ АД, с 

вариант на смесено финансиране, като е посочило че ще бъдат разгледани и други 

предложения. Индикативната оферта от „ХХХ“ АД за предоставяне на инвестиционен 

заем, включва следните условия: кредитополучател - „ЕОН България“ ЕООД, размер на 

заема до ХХХ лв., за финансиране до ХХХ % от общите инвестиционни проектни разходи 

за изграждане и въвеждане в експлоатация на ФтЕЦ с мощност 15 MW, намираща се в с. 

Воденичане, област Ямбол, а останалите ХХХ % ще бъдат осигурени като самоучастие на 

дружеството със собствени средства. 

 

С горното, едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД 

гарантира финансова стабилност на дружеството, както при осъществяване на 

инвестиционните намерения, така и при разплащане на законово установените 

задължения. 
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Въз основа на направения анализ на параметрите в бизнес плана може да се 

направи извод, че при така заложените прогнозни финансови резултати от дейността за 

периода 2023 г. – 2027 г. „ЕОН България“ ЕООД ще осигури финансови средства за 

осъществяване и развитие на лицензионната дейност. 

С оглед спазване на изискването на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката и 

необходимост от публикуване на решението на КЕВР по настоящото производство „ЕОН 

България“ ЕООД е представило уведомително писмо, в което е посочило, че в 

представените от дружеството документи, част от административната преписка за 

одобряване на бизнес плана, 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. 

 

Изказвания по т.5.: 

Докладва П. Младеновски. По цитираното административно производство 

(подробно е разгледано в т.5 в предходното заседание за издаване на лицензия на 

дружеството) представените документи отговарят на ЗЕ и НЛДЕ. Направен е извод, че ако 

спази заложените в бизнес плана параметри, дружеството ще осигури финансови средства 

за осъществяване и развитие на лицензионната дейност. Аналогично на предходното 

заседание, т.5, в която е докладвано, че докладът и проектът на решение са допълнени с 

постъпилото на 06 октомври писмо, което съдържа справка с обобщена информация от 

НАП относно декларираните доходи на едноличния собственик на капитала на 

дружеството, така и докладът и проектът на решение са допълнени с това писмо. 

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. 1 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба 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 „ЕОН България“ ЕООД за 

дейността „производство на електрическа енергия“, за периода 2023 г. – 2027 г., който да е 

приложение неразделна част от лицензията за дейността. 

П. Младеновски прочете диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

ОДОБРЯВА на „ЕОН България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област София, община Столична, гр. София-1618, р-н Витоша, бул. 

„България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става 

приложение № 3 към лицензия № Л-634 от 12.10.2022 г. за дейността „производство на 

електрическа енергия“. 

И. Н. Иванов каза, че има една забележка и един кратък коментар. Забележката е, 

че в доклада се използва изцяло евро/MWh. Нормално е в българските документи да се 

използва българската парична единица. От дружеството „ЕОН България“ ЕООД може да е 

представено в евро, но е редно работната група да даде еквивалента в лева. Това е 

задължително за всички официални български документи. Второ, като че ли „ЕОН 

България“ ЕООД са чели предишните бизнес планове и за да не попаднат в дилемата дали 

ще се повишава или понижава цената на електрическата енергия, са дали за петте години 

една и съща цена 153 евро.  

П. Младеновски отговори, че няма как един нов фотоволтаичен парк да представя 

различни ценови нива в годините, тъй като обикновено се търси дълъг договор, който е на 

фиксирана цена. Това е изискване на банките, въпреки че в случая проектът ще бъде 
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финансиран изцяло и само със собствени средства. Подобни договори гарантират на 

инвеститора желаната възвръщаемост и почти всички проекти са със сключени договори. 

Работната група не знае дали има вече сключен такъв, но най-вероятно това ще е таргетът 

на дружеството, ще се стреми да сключи подобен договор. Когато има банково 

финансиране, това е първо изискване на банката. 

И. Н. Иванов каза, че констатира, че съвсем коректно (понеже това е 

фотоволтаичен парк) те за следващата година дават известно намаление на количеството 

произведена електрическа енергия предвид стареенето. За 2024 г. дават 20 250 MWh, за 

2027 г. – 19 948 MWh. Това е реално спадът, защото за 20 г. трябва да бъде 16%. Сега 

новите технологии може да го намалят. 

П. Младеновски каза, че деградацията се дава в техническата характеристика на 

панелите, които се използват. 

И. Н. Иванов допълни, че вероятно дружеството оттам ползва данните. Подходили 

са съвсем коректно, не са решили повърхностна да дадат една стойност без да я променят. 

Председателят подложи на гласуване проекта на решение. 

  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 

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 относно заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за 

одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., подадено от „ЕОН България“ 

ЕООД; 

2. ОДОБРЯВА на „ЕОН България“ ЕООД, с ЕИК 205978207, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-1618, р-н 

Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7, бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-634 от 12.10.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

В заседанието по точка пета 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. 

 

 

И. Н. Иванов отбеляза, че е редно в решението евро да бъде заменено с лева. Това 

няма да затрудни работната група – да умножи по 1,955 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно наличие на информация, 

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

Е-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 2022 г., по 

която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на 
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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-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. от 

„Булгаргаз” ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец ноември 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-15-20-1055 от 11.10.2022 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. ноември 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, 

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 
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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-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. от 

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

информация. 

 

Изказвания по т.6.: 

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

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

общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на 

които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. „Булгаргаз” 

ЕАД е предоставил и неповерителен вариант на заявлението, в който е посочил, че при 

публикуване на доклада и решението на Комисията 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. ноември 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. 

Чл. 18 от ЗЕ предвижда да не 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 на „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 

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-15-20-1055 от 11.10.2022 г. на 

„Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 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. Н. Иванов каза, че Комисията приема това решение по конкретния повод – 

заявление за цената за месец ноември. Председателят счита, че трябва да се подготви 

общо решение, че когато постъпват заявления от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на 

цени за съответния месец, накрая решението да завършва с текст „със заличена 

чувствителна търговска информация“. Тоест това да се разшири за всеки следващ месец, 

защото се създава впечатлението, че за м. ноември е някаква по-специална ситуация 

спрямо предишния или следващия. И. Н. Иванов заключи, че очаква дирекция „Природен 

газ“ да подготви такова решение, че когато се получи заявлението (то идва винаги в два 

текста: единият, който е конфиденциалният текст, и другият, който е готов за публично 
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представяне), Комисията да има това право да го публикува на интернет страницата на 

КЕВР. Досега практиката е била да се публикува едва след закритото заседание на 

Комисията, а в периода до закритото заседание цената се „разнася“ по медиите и 

председателят не разбира какво КЕВР пази (говори за публичния текст, а не за 

конфиденциалния). На второ място, „Булгаргаз” ЕАД (това ще го направят утре) дава 

далечната прогноза за м. декември. Тя е публична, защото я има на сайта на „Булгаргаз” 

ЕАД, а заявлението за м. ноември Комисията го пази, въпреки че то е обявено в пресата. 

Във връзка с това председателят иска да се подготви решение. Досега ситуацията не е 

била много перфектна в това отношение. 

Б. Голубарев каза, че подкрепя едно такова решение. Тук целта е да се направи 

една автоматизация. Когато „Булгаргаз” ЕАД даде своето заявление, да предложи какво 

иска за заличаване. Но трябва да сложи някакви критерии – заличава се TTF, заличават се 

договорите и др., по които да бъде спазено. 

И. Н. Иванов каза, че от страна на  „Булгаргаз” ЕАД това винаги се прави и е 

строго фиксирано, кое се заличава. Комисията е получавала винаги и двата текста – 

единият конфиденциален, другият публичен, но публичният текст се пази, докато минат 

дните до изготвяне на доклада от работната група. Тоест няма нищо да се промени освен 

това, че Комисията ще може спокойно в рамките на същия ден след получаването да 

публикува заявлението. Защото в това заявление са заличени тези неща, които М. 

Димитров е изброил. Промяната е в това, че ще може в същия ден да се публикува 

неконфиденциалната версия. 

Р. Тоткова обясни, че проблемът възниква от това, че заличаването на 

информацията става с решение на Комисията, т.е. Комисията решава коя информация, 

предложена от „Булгаргаз“ ЕАД, да бъде заличена. Затова е възможно това, което 

председателят предлага, да се вземе едно принципно решение, че тези данни на основата 

на опита, който има Комисията, които представляват чувствителна търговска информация, 

ако дружеството иска в заявлението заличаване на тази информация, която се съдържа в 

принципното решение, Комисията приема решение, че се заличава. Ако „Булгаргаз“ ЕАД 

поиска нещо различно от това (в повече, ако се появи нещо, което не е предвидено), тогава 

да се направи такова допълнително превантивно заседание. Р. Тоткова счита, че това е 

възможно да се направи, за да може да се следва времето. Защото Комисията може да 

публикува заявлението по този начин, ако се вземе такова принципно решение, още същия 

ден, вместо да възникват въпроси защо не е публикувано заявлението. Хората няма да 

разберат аргументите на КЕВР, дори по-скоро ще търсят някакво съмнение в това. Р. 

Тоткова смята, че заедно с експертите от дирекция „Правна“ и „Природен газ“ да се 

намери едно такова решение заедно със състав Енергетика и малко да се ускори този 

процес. 

И. Н. Иванов каза, че е напълно съгласен, но откакто е в Комисията, още от 2015 г., 

винаги „Булгаргаз“ ЕАД са давали две версии. Информацията, която те заличават, е била 

съгласувана с КЕВР и дружеството не излиза от тези рамки. Председателят няма нищо 

против при едно такова решение отново да се изброи каква е информацията, която те имат 

право да заличават, за да не излязат от рамката. 

Р. Тахир каза, че според нея сега се извършва двойна работа. Защото, първо, още 

едно заседание на Комисията, на което се казва какво е търговска тайна, след това се 

публикува заявлението и така минават 4-5 дни, по принцип. Втори път, когато работната 

група изготви доклада с цената, там също има една точка търговска тайна, защото този 

доклад ще отиде на открито заседание, и пак се заличава. Преди заповедта на С. Тодоров, 

която се цитира тук, е идвало заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД в поверителен и 

неповерителен вариант. Неповерителният вариант се публикува на сайта в същия ден и 

тогава обществото е запознато. След това в доклада се прави отделна точка, какво е 
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търговска тайна, преди да се публикува. Р. Тахир счита, че дори в закона да не е посочено, 

Комисията може да каже в заявлението кое да се заличи, а по-скоро в докладите и 

проектите на решения. 

М. Димитров каза, че това се прави заради заповедта. 

Б. Голубарев каза, че освен че има заповед, нека Комисията не дава единственото 

право на „Булгаргаз“ ЕАД да си решава какво да заличава. Комисията трябва да даде 

критериите. Ако КЕВР направи едни критерии, какво се заличава, работната група вижда 

дали са спазени тези критерии, тогава се публикува. Не „Булгаргаз“ ЕАД дава някакъв 

вариант и Комисията го публикува безкритично. Трябва да се види дали са спазени 

някакви критерии, защото те могат да заличат неща, които не са за заличаване. 

И. Н. Иванов каза, че е напълно съгласен, но има впечатление, че казаното от Р. 

Тахир не е да се даде правото на „Булгаргаз“ ЕАД. Тя пита няма ли орган в съответствие 

със закона, който да казва, кои данни се заличават. Тоест Комисията ли поема 

отговорността да решаваме кои данни да се заличат. 

М. Димитров допълни, че това е по чл. 18. 

И. Н. Иванов заключи, че щом Комисията решава, тогава така ще бъде. 

 

А. Йорданов влезе в залата. 

 

Р. Тоткова отбеляза, че преди няколко заседания е имало едни данни, които 

„Булгаргаз“ ЕАД е било предложило да бъдат заличени. Тогава Комисията не е приела 

предложението. Р. Тоткова подчерта, че при подаване на следващото заявление 

„Булгаргаз“ ЕАД се е съобразило с това решение на Комисията. Дружеството може да 

предложи, Комисията взема решението. Въпросът е как да се избегне всеки месец да се 

взема такова решение. Това ще се обсъди. Ако се намери решение, може да се приложи, 

така че Комисията да се движи в рамките на правилата. 

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

на решение. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. второ от Закона 

за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. относно: Наличие на 

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

вх. № Е-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. 

за утвърждаване на цена за месец ноември 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. 
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В заседанието по точка шеста участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и 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 и Благой 

Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-00-1319 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ 

Енерджи Солюшънс“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

2. Одобрява бизнес план на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ за периода 2022 г. – 2026 г. 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на „Актив 

Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 

2026 г. 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 02.08.2022 г. на „Енерджи 

Кей Енд Джи“ ЕООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, за периода 2023 г. – 2027 г. 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-00-1383 от 23.08.2022 г. на „СИГ 

Енерджи“ ООД за одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“; 

2. Одобрява бизнес план на „СИГ Енерджи“ ООД за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

По т.5. както следва: 

 1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за одобряване на 

бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., подадено от „ЕОН България“ ЕООД; 

2. ОДОБРЯВА на „ЕОН България“ ЕООД, с ЕИК 205978207, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-1618, р-н Витоша, 

бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7, бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-634 от 12.10.2022 г. за дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

По т.6. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. относно: Наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-1055#1 

от 11.10.2022 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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. 

apis://desktop/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20apis:/dbIndex=2&ltxtsrc=205978207
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2. На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране да се публикува 

неповерителен вариант на заявлението c вх. № Е-15-20-1055#1 от 11.10.2022 г. за утвърждаване на 

цена за месец ноември 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 № Е-Дк-1948 от 06.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-48 от 12.10.2022 г. - 

заявление с вх. № Е-12-00-1319 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за 

одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

  2. Доклад с № Е-Дк-1949от 06.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-49 от 12.10.2022 г. - 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1074 от 11.08.2022 г. на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за 

одобряване на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

  3. Доклад с № Е-Дк-1950 от 06.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-50 от 12.10.2022 г. - 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1063 от 02.08.2022 г. на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за одобряване 

на бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

  4. Доклад с № Е-Дк-1951 от 06.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-51 от 12.10.2022 г. - 

заявление с вх. № Е-12-00-1383 от 23.08.2022 г. на „СИГ Енерджи“ ООД за одобряване на бизнес 

план за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“. 

  5. Доклад с вх. № Е-Дк-1953 от 07.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-52 от 12.10.2022 г. - 

заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 

2027 г., подадено от „ЕОН България“ ЕООД. 

6. Доклад с вх. № E-Дк-1964 от 12.10.2022 г. - Наличие на информация, съставляваща 

търговска тайна в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-1055#1 от 11.10.2022 

г. за утвърждаване на цена за месец ноември 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 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

                     

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

РОСИЦА ТОТКОВА 
 

 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


