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София, 31.10.2022 година 

 

Днес, 31.10.2022 г. от 10:40 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 М. Димитров – и. д. директор  на дирекция „Природен 

газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, Б. Паунов – 

и. д. началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и 

топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-2011 от 26.10.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 г. от „Биовет“ АД за одобряване на бизнес 

план за периода 2023 г. – 2027 г. 

Работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Радослав Наков, Диана Николкова,  

Радостина Методиева и Светослава Иванова  

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-2007 от 24.10.2022 г. и проект на решение относно 

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

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

Йорданова, Александра Димитрова 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-2009 от 25.10.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 –2026 г.  

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

Александра Димитрова 

 

4. Доклад с вх. № Е-ДК-2010 от 25.10.2022 г. относно наличие на информация, 
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съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Газо-енергийно дружество 

Елин Пелин“ ЕООД заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с 

природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за 

периода 2023 – 2027 г. за територията на община Елин Пелин. 

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

Любослава Джоргова, Рада Башлиева 

 
 

 

По т. 1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 

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

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 

13.09.2022 г. от „Биовет“ АД 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-1169 от 15.09.2022 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 изх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 23.08.2022 г. на КЕВР, от дружеството е 

изискана допълнителна информация, която е представена с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 

от 02.09.2022 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 04.10.2022 г. „Биовет“ АД е представило 

преработен бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., с актуализирани производствена 

програма, прогнозен счетоводен баланс, прогнозен отчет за паричния поток и прогнозен 

отчет за измененията в капитала.  

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 „Биовет“ АД e акционерно 

дружество с ЕИК 112029879, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера 4550, Област Пазарджик, 

Община Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39. 

„Биовет“ АД има следния предмет на дейност: пpoизвoдcтвo и тъpгoвия c 

вeтepинapнo-мeдицинcки пpoдукти, пpeпapaти зa ceлcкo стопанство и лeкapcтвени 

cpeдства зa xуманитарна медицина, както и тъpгoвия и уcлуги – хетелиерство, 

ресторантьорство, туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване под 

наем; транспортна дeйност и всяка и друга дейност незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 6 783 378 лв. (шест милиона седемстотин 

осемдесет и три хиляди и триста седемдесет и осем лева), поименни безналични акции, 

всяка една с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент, 

ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията от 1 лв. (един лев). 

Органи на „Биовет“ АД са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и 

Управителен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет от 3 

(трима) до 9 (девет) члена, който осъществява дейността си под контрола на Надзорния 

съвет. Състава на Управителния съвет, е както следва: Ангел Желязков Иванов, Теменуга 

Иванова Газдова, Надежда Илиева Петкова, Иван Димитров Мичев, Спас Божидаров 
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Петков. Надзорен съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) дееспособни физически или 

юридически лица, регистрирани по реда на Търговския законТЗ, включително лица, които 

не са акционери в дружеството. Членовете на надзорния съвет се избират от Общото 

събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Състава на Надзорния 

съвет, е както следва: Кирил Петров Домусчиев, Даниела Любчова Дешова и Ирена 

Стоянова Куманова. 

Дружеството се представлява от Ангел Желязков Иванов в качеството му на 

изпълнителен директор на „Биовет“ АД. 

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 представената книга на акционерите на „Биовет“ АД, акционери са 

„Хювефарма“ ЕООД, притежаващо 6 480 647 броя акции (95,54% от общия брой) 

(поименни, безналични, с право на глас) с номинална стойност 1 лв., на обща стойност 

6 480 647 лева, като останалите са разпределени между отделни физически лица с общ 

брой права на глас от акции 209 817. 

Видно от извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията по партидата на „Биовет“ АД, както и от представената структура на 

собственост и контрол на „Биовет“ АД действителни собственици – физически лица, 

които участват пряко или косвено в дружеството са: Кирил Петров Домусчиев и Георги 

Петров Домусчиев, които косвено притежават достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно 

§2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП). 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

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

„Биовет“ АД притежава лицензия № Л-145-03 от 13.12.2004 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Във връзка с изградените и въведени в експлоатация 5 (пет) броя технологично 

свързани фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с обща инсталирана 

постояннотокова (DC) мощност 17 213,84 kWp, дружеството е подало в КЕВР и заявление 

за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, което е 

предмет на друго административно производство. 

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

първият бизнес план, който следва да се одобри от КЕВР с издаването на лицензията, 

съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ. 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният 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. 
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I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. 

Със заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 г. „Биовет“ АД е представило 

бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 04.10.2022 г. 

дружеството е представило преработен бизнес план за същия период, който е съставен в 

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

реквизити. Целта на бизнес плана е да очертае в дългосрочен план целите на дружеството 

в най-общ стратегически аспект. Анализът се основава на правни, технически и 

икономически критерии за производителност и ефективност на изградения енергиен 

обект, състоящ се от 5 (пет) броя технологично свързани ФЕЦ с обща инсталирана 

постояннотокова (DC) мощност 17 213,84 kWp. В бизнес плана е представено подробно 

описание на енергийния обект с технически характеристики за всяка отделна ФЕЦ. 

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

Дружеството посочва, че изградените ФЕЦ при Биовет АД, площадка Пещера, са 

част от инвестиционни цели на дружеството. Общата стойност на инвестицията в гр. 

Пещера е в размер на 26 041 хил. лв. като тя е изцяло финансирана с привлечени средства 

по Договор за инвестиционен кредит с Европейската инвестиционна банка. Дружеството 

планира инвестиционни разходи в размер на 64 440 хил. лв. до 31.03.2023 г. за изграждане 

на допълнителни мощности на територията на площадка Разград, собственост на „Биовет“ 

АД. 

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

 Прогнозните количества електрическа енергия от фотоволтаичните централи в 

периода 2023 г. – 2027 г., представени в таблица № 1 са изчислени на база извършена 

симулация чрез специализиран софтуер PVSyst V6.88, въз основа на конкретните за 

централите технически характеристики, географски координати и съответни 

метеорологични данни при отчитане на деградация в размер на 2% и годишна ескалация 

0,5%. 

 С оглед на промените в Закона за енергетиката, с които е отпаднало задължението 

производители на електрическа енергия от ВИ, въведени в експлоатация след 01.01.2019 г. 

да продават цялото произведено количество електрическа енергия на организиран борсов 

пазар, „Биовет“ АД ще реализира произведената електрическа енергия при по-добри 

условия, с възможност за договаряне на дългосрочни договори с търговци или крайни 

клиенти, продажба на сегменти на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, 

пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“, както и директен износ. 

 

Таблица № 1  

Енергиен обект 

(общо 5 ФЕЦ) 

Прогнозни количества електрическа енергия, MWh 

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

ФЕЦ 1, 3.1306 2 363 2 351 2 339 2 326 2 315 

ФЕЦ 2, 3.1314 2 028 2 017 2 007 1 996 1 986 

ФЕЦ 3, 3.1590 2 863 2 849 2 834 2 819 2 804 

ФЕЦ 4, 3.1779 2 984 2 969 2 953 2 938 2 923 

ФЕЦ 5, 3.1854 9 243 9 195 9 148 9 100 9 053 

Общо: 19 481 19 381 19 281 19 179 19 081 

 

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

Дружеството посочва, че дейностите по поддръжката и експлоатацията на ФЕЦ 

включват мониторинг, обработване и управление на данните, проверка на 

фотоволтаичните модули и инвертори, огледи и мониторинг на трафопостове, 

трансформатори, релейна защита, кабели, заземителна инсталация, поддръжка и 

почистване на терена, както и други дейности по ремонт и поддръжка. Тези услуги ще 
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бъдат възложени на служители на „Биовет“ АД, тъй като дружеството разполага с 

квалифициран за дейността персонал. 

 Дружеството прогнозира разходи за персонал, осъществяващ работата по 

поддръжка и ремонт на съоръженията в периода 2023 г. – 2027 г. с около 9% ескалация на 

годишна база, които са представени в таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

Прогнозни разходи за 

ремонт и поддръжка,  

хил. лв. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Общо за 

периода 

259 283 308 335 363 1 548 

 

 Разходите за почистване на терена ще бъдат възложени на външна фирма, като за 

тази дейност са планирани по 50 хил. лв. годишно в периода на бизнес плана. 

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

Социалната програма на „Биовет“ АД има за цел: привличане на високо 

квалифицирани експерти; повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно 

реализиране на бизнеса; създаване условия за приемлив жизнен стандарт на служителите 

и задоволяване на социално-битовите и културни потребности и интереси на служителите; 

Социалната политика на дружеството включва: допълнително здравно 

застраховане, ваучери за храна и средства за транспорт и спорт. Прогнозните разходи за 

социални дейности в периода 2023 г. – 2027 г. са представени в таблица № 3. 

 

Таблица № 3 

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

периода 

Допълнително 

здравно застраховане 
6 6 6 6 6 30 

Ваучери за храна 19 19 19 19 19 95 

Средства за 

транспорт и спорт 
20 20 20 21 21 102 

Общо: 45 45 45 46 46 227 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

1. Финансови резултати за периода 2019 г. – 2021 г. 

На основание чл. 11, ал. 2, т.4 от НЛДЕ са представени годишни финансови отчети 

за последните 3 години (2019 г.- 2021 г.) на „Биовет“ АД. От тях е видно, че от 

осъществяване на дейността си дружеството реализира печалба, както следва: за 2019 г. в 

размер на 30 131 хил. лв.; за 2020 г. в размер на 68 835 хил. лв. и за 2021 г. в размер на 60 

944 хил. лв. Увеличението на печалбата е вследствие на изпреварващото увеличение на 

приходите с 51,38% в сравнение с увеличението на разходите с 45,48%. 

Собственият капитал на „Биовет“ АД за трите години е както следва: за 2019 г. – 

212 300 хил. лв.; за 2020 г. – 280 047 хил. лв. и за 2021 г. – 340 914 хил. лв.  

Финансовата структура на дружеството за 2019 г. е 31% собствен капитал и 69% 

привлечени средства спрямо 38% собствен капитал и 62% привлечени средства за 2021 г. 

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

„Биовет“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2023 г. – 2027 

г. За целия период дружеството прогнозира да реализира печалба в размер, както следва:  

5 078 хил. лв. за 2023 г.; 3 453 хил. лв. за 2024 г.; 3 006 хил. лв. за 2025 г.; 2 612 хил. лв. за 

2026 г.; 2 675 хил. лв. за 2027 г. Положителните финансови резултати през целия период 

се дължат на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите. 
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Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните 

приходи и разходи, представени в таблица № 4. 
Таблица № 4 

 

2.1. Прогнозни приходи 

Прогнозните приходи са определени на база на производствената програма и 

прогнозни продажни цени, представени в таблица № 5. 

 

Таблица № 5 

 

Структурата на приходите включва само приходи от продажби на електрическа 

енергия. Прогнозната продажна цена на електрическата енергия, произведена от 

фотоволтаичните централи, за 2023 г. е в размер 395,67 лв./MWh и е определена съгласно 

Решение № Ц-17 от 01.07.2022 г. на КЕВР в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от 

НЛДЕ. За определяне на останалите продажни цени за периода на бизнес плана, 

дружеството е посочило, че са разгледани очакваните ценови равнища на европейските 

борсови пазари за дългосрочни сделки (фючърси). 

2.2.Прогнозни разходи 

Структурата на разходите включва разходи за: достъп, за балансиране, за 

амортизации, за ремонт и поддръжка, финансови и други разходи. Общите разходи са 

относително постоянни за периода 2023 г. – 2027 г., като с най-голям относителен дял са 

разходите за амортизации, които са прогнозирани в размер на 1 029 хил. лв. за всяка една 

година. 

 

3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 24 099 хил. лв. за 2023 

г. на 19 983 хил. лв. за 2027 г., което е в частта на дълготрайни материални активи. 

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

Приходи от продажба на 

електрическа енергия 
хил. лв. 7 708 5 841 5 255 4 728 4 751 

Общо приходи хил. лв. 7 708 5 841 5 255 4 728 4 751 

Разходи за достъп хил. лв. 102 103 103 104 104 

Разходи за балансиране хил. лв. 274 208 187 168 169 

Разходи за амортизации хил. лв. 1 029 1 029 1 029 1 029 1 029 

Разходи за ремонт и поддръжка хил. лв. 259 283 308 335 363 

Разходи за почистване на терена хил. лв. 50 50 50 50 50 

Разходи за застраховки хил. лв. 28 28 28 28 28 

Други разходи  31 30 29 29 29 

Общо оперативни разходи хил. лв. 1 774 1 731 1 735 1 743 1 772 

Финансови разходи  хил. лв. 292 274 181 83 6 

Общо разходи хил. лв. 2 066 2 005 1 916 1 826 1 778 

Печалба преди данъци хил. лв. 5 642 3 836 3 339 2 902 2 973 

Разход за данъци хил. лв. 564 384 334 290 297 

Нетна печалба /загуба хил. лв. 5 078 3 453 3 006 2 612 2 675 

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

Прогнозни количества 

електрическа енергия, МWh 
19 481 19 381 19 281 19 181 19 081 

Прогнозна продажна цена, 

лв./МWh 
395,67 301,37 272,56 246,51 248,97 

Прогнозни приходи, хил. лв. 7 708 5 841 5 255 4 728 4 751 
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Текущите активи също намаляват от 10 447 хил. лв. за 2023 г. на 3 674 хил. лв. за 2027 г., 

предимно от намалените краткотрайни вземания от свързани лица. 

Нетекущите пасиви, представляващи изцяло привлечен капитал, намаляват от 28 

604 хил. лв. за 2023 г. на 0 лв. за 2027 г. Краткосрочните задължения, се предвижда да се 

увеличават от 239 хил. лв. за 2023 г. на 6 208 хил. лв. за 2027 г., основно в частта 

задължения към свързани лица. 

3.1. Прогнозна структура на капитала на „Биовет“ АД 

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. – 2027 г. дружеството 

предвижда увеличение на собствения капитал от 5 703 хил. лв. за 2023 г. на 17 449 хил. лв. 

за 2027 г., в резултат на увеличената неразпределена печалба. 

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 0,24 за 2023 г. 

на 0,87 за 2027 г., което е индикатор, че дружеството в периода показва тенденция за 

подобряване на възможността да инвестира в нови дълготрайни активи със собствен 

ресурс. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и 

текущи пасиви, е положителна величина за първите две години, а за останалите години е 

под единица. 

Показателят за финансова автономност, отразяващ степента на независимост от 

използване на привлечени средства е изчислен като съотношение между пасиви и 

собствен капитал. Стойностите на коефициента през първите две години са под единица, а 

през останалите години на бизнес плана са над единица с тенденция на увеличение. 

Следователно от 2025 г. до края на периода, дружеството ще притежава достатъчно 

собствен капитал за обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си 

задължения. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват подобряване на финансово-икономическото си състояние 

на дружеството. 

Финансовата структура на дружеството се предвижда да бъде 17% собствен 

капитал и 83% привлечени средства за 2023 г. и 74% собствен капитал и 26% привлечени 

средства за 2027 г. 

3.2. Прогнозни парични потоци 

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

че прогнозираните парични наличности са положителни стойности в края на всяка една 

година, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва 

задълженията си по заема.  

3.3. Размер и начин на финансиране 

Общата стойност на инвестицията за изградения енергиен обект, състоящ се от 5 

ФЕЦ, е в размер на 26 041 хил. лв., като източниците на финансиране са изцяло заемни 

средства, които са осигурени чрез Договор за инвестиционен кредит, сключен с 

Европейската инвестиционна банка на стойност 25 000 хил. евро (48 896 хил. лв.). 

 

Въз основа гореизложените факти и аргументи, КЕВР счита, че при така 

заложените финансови параметри за периода на бизнес план 2023 г. – 2027 г. може да 

се направи извод, че „Биовет“ АД притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. 
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Изказвания по т. 1.: 

Докладва Р. Наков. По подаденото от „Биовет“ АД заявление за одобряване на 

бизнес план е изготвен настоящият доклад. Представеният бизнес план се явява първи 

бизнес план на дружеството към лицензията за дейността производство на електрическа 

енергия, произведена от фотоволтаичните централи. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 1, 

одобреният бизнес план ще стане неразделна част от лицензията и се оформя като 

приложение към нея, което периодично се актуализира. Съответно представеният бизнес 

план е съставен за срок до 5 години и съдържа изискуемите реквизити, съгласно Наредба 

№ 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. По инвестиционна програма за периода 

2023 г. – 2027 г., дружеството е представило информация, че ще извърши инвестиции в 

размер на 64 440 хил. лв. до 31.03.2023 г. за изграждане на допълнителни мощности на 

територията на площадка Разград, собственост на „Биовет“ АД. По производствена 

програма за периода 2023 г. – 2027 г., прогнозните количества са представени в таблица № 

1, съответно за всяка от петте централи и по години за периода 2023 г. – 2027 г. Съответно 

прогнозните количества са извършени на база симулация чрез специализиран софтуер 

PVSyst, въз основа на конкретните за централите технически характеристики, географски 

координати и съответни метеорологични данни при отчитане на деградация в размер на 

2% и годишна ескалация 0,5%. По ремонтната програма прогнозните разходи са 

представени в таблица № 2, като общо за периода 2023 г. – 2027 г. дружеството 

прогнозира 1 548 хил. лв. Разходите за почистване на терена ще бъдат възложени на 

външна фирма, като за целта са планирани по 50 хил. лв. годишно в периода на бизнес 

плана. По отношение на социална програма са представени данни в таблица № 3. Общо за 

периода на бизнес плана дружеството планира 227 хил.лв. за дейности и социални 

мероприятия за персонала на дружеството. Икономическите аспекти са представени 

подробно в административното производство по издаване на лицензия за дейността 

„производство на електрическа енергия“. 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 № 3 от 21 март 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 за периода 2023 г. – 2027 г. на 

„Биовет“ АД, който да е приложение неразделна част от лицензията за дейността 

„производство на електрическа енергия“. 

Р. Наков прочете диспозитива на 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 

 

Р Е Ш И: 

 

 ОДОБРЯВА на „Биовет“ АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес на 

управление: Република България, Област Пазарджик, Община Пещера, гр. Пещера 4550, 

ул. „Петър Раков“ № 39, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., приложение и 

неразделна част към настоящото решение и към лицензия № Л-637 от 31.10.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

Б. Голубарев каза, че ще направи по-общо изказване, което е свързано с конкретния 
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бизнес план. За разлика от бизнес плановете на търговците, които нямат особен смисъл, 

защото там са само някакви прогнози, тук бизнес планът на един производител заслужава 

интерес, защото той вече има данни, на които може да стъпи (неговото производство). 

Дружеството е посочило в таблиците 2% деградация за тези 5 години, което е нормално в 

производството. Б. Голубарев обърна внимание на таблица № 5, в която са дадени 

прогнозните цени и интересното в случая е нещо, което съвпада с прогнозите на Б. 

Голубарев, че се предвижда поевтиняване на електрическата енергия. И по сметки на Б. 

Голубарев за петгодишния период поевтиняването ще е някъде към 40%, което в бъдеще 

ще се види дали ще бъде така, но обръща внимание, че според него това е правилна 

прогноза, едно поевтиняване в бъдещето с навлизане на все повече ВЕИ – та в мрежата. 

И. Н. Иванов каза, че също е отчел това, че от 400 лв./MWh цената намалява на 

около 250 лв./MWh в края на периода, т.е. в 2027 г., но в някои от бизнес плановете 

тенденцията е обратна. 

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

доклада.  

 

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 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-2011 от 26.10.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

12-00-1404 от 13.09.2022 г. от „Биовет“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2023 

г. – 2027 г. 

 2. Одобрява бизнес план на „Биовет“ АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес 

на управление: Република България, Област Пазарджик, Община Пещера, гр. Пещера 

4550, ул. „Петър Раков“ № 39, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., приложение и 

неразделна част към настоящото решение и към лицензия № Л-637 от 31.10.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

В заседанието по точка първа 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. 

 
 

По т. 2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2007 от 24.10.2022 г. 

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

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1077 от 17.08.2022 г. от „Енерговиа“ 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. 
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1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1147 от 23.08.2022 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 „Енерговиа“ 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.  

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

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220719162223 

от 19.07.2022 г. „Енерговиа“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност с 

ЕИК 203328328, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1408, област София (столица), община 

Столична, район Триадица, Ж. К. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9. 

„Енерговиа“ ЕООД има следния предмет на дейност: експорт, импорт на 

електроенергия (в съответствие с действащата нормативна уредба), проектиране, 

строителство и поддържане на електросъоръжения, кабелни линии, трафопостове, 

вътрешни електроинсталации, търговия с електроенергия (в съответствие с действащата 

нормативна уредба), и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон. 

Капиталът на дружеството е в размер на 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, 

разпределен в 130 000 (сто и тридесет хиляди) равни дяла, с номинална стойност на един 

дял 1 (един) лев всеки. Капиталът е внесен изцяло. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

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

от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220719162223 от 19.07.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е Тодор 

Ангелов Ангелов, гражданин на Република България.  

В допълнение е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Енерговиа“ ЕООД 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

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

Органи на „Енерговиа“ ЕООД са едноличният собственик на капитала и 

управителят. Дружеството се управлява и представлява от Тодор Ангелов – управител. 

 

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

„Енерговиа“ 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. 
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„Енерговиа“ ЕООД планира търговски обмен на вътрешния, външния и пазарите от 

региона, както и да разширява през периода на бизнес плана спектъра си от услуги и 

своята клиентска база от крайни потребители. Предвиденото увеличение на търгуваните 

от дружеството количества природен газ за периода на бизнес плана е средно с (…)% 

годишно.  

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

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

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ 

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

Прогнозни количества покупко-продажби на природен 

газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Енерговиа“ 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: 90 хил. лв. за 

2022 г.; 182 хил. лв. за 2023 г.; 329 хил. лв. за 2024 г.; 588 хил. лв. за 2025 г. и 873 хил. лв. 

за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 9529 хил. лв. за 2022 г. до 46 329 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се увеличават от 9439 хил. лв. за 2022 г. до 45 456 хил. лв. за 2026 

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

външни услуги, възнаграждения, социални осигуровки и други. 

Общо активите се увеличат от 380 хил. лв. за 2022 г. до 1752 хил. лв. за 2026 г., 

като нетекущи активи не са планирани за периода, а увеличението на текущите активи е 

вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и паричните средства и 

еквиваленти. 

Собственият капитал нараства от 90 хил. лв. за 2022 г. на 1142 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба на дружеството. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от 290 

хил. лв. за 2022 г. на 610 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.) 9 529 14 007 21 010 33 091 46 329 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 9 439 13 825 20 681 32 503 45 456 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 90 182 329 588 873 

Финансов резултат (хил. лв.) 90 182 329 588 873 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 1,31 1,54 1,85 2,18 2,87 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
0,31 0,54 0,85 1,18 1,87 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Енерговиа“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.:  
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от 1,31 през 2022 г. се увеличава на 2,87 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 от 0,31 за 2022 г. се 

увеличава на 1,87 през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения 

да покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности на 

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

финансово-икономическото състояние на „Енерговиа“ ЕООД, ще бъде добро за периода 

на бизнес плана. 

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

„Енерговиа“ 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 „Енерговиа“ ЕООД заявление 

и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1077 от 09.09.2022 г. „Енерговиа“ ЕООД е посочило, че 

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

газ, представени в таблица в бизнес плана, съдържат информация, която не следва да бъде 

разгласявана, с цел опазване на интелектуално право. 

Посочените от „Енерговиа“ ЕООД данни представляват факти и информация, 

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

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

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

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

търговския интерес на трети лица. 

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

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

информация.  

 

Изказвания по т. 2.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от „Енерговиа“ ЕООД с 

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

Основанието за издаване на лицензиите е Законът за енергетиката и Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. В изпълнение на изискването на Наредба № 3 

за лицензиране на дейностите в енергетиката към заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с природен газ” е приложен бизнес план от дружеството за периода 

2022 – 2026 г. Бизнес планът на дружеството съдържа прогнозни цени и количества за 

покупко-продажба на природен газ за периода 2022 – 2026 г., съдържа също и прогнозни 

финансови отчети. Бизнес планът съдържа прогнозни приходи и разходи, финансовите 

резултати, както и показателите характеризиращи финансовото състояние на дружеството, 

определени на база обща балансова структура. Параметрите, заложени от дружеството 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“. Дружеството е посочило, 

че прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ, представени в бизнес плана, съдържат информация, която не следва да 

бъде разгласявана, с цел опазване на интелектуално право. На основание чл. 18 от Закона 

за енергетика, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при 
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публикуването на доклада на КЕВР следва да бъде заличена посочената от дружеството  

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 „Енерговиа“ ЕООД за 

периода 2022 – 2026 г. 

М. Димитров прочете 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 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява бизнес план на „Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

 

И. Н. Иванов констатира, че в този бизнес план движението на цената на природния 

газ е нагоре с около (…)% (повишение) в 2026 г., спрямо тази през 2022 г. 

М. Димитров каза, че това е прогнозата на дружеството. 

И. Н. Иванов каза, че цената е усреднена. 

М. Димитров допълни, че цената е усреднена спрямо количествата. 

И. Н. Иванов каза, че може да не се окаже (…), след като сега ще бъде 130 

лв./MWh, даже под 130, обаче това е усреднена за годината. 

М. Димитров се съгласи с казаното от И. Н. Иванов и каза, че това е усреднено 

спрямо количествата, предвидени за годината. 

 

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

доклада.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2007 от 24.10.2022 г. относно одобряване на бизнес 

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

2. Одобрява бизнес план на „Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

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

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 
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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. 

По т. 3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2009 от 25.10.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 

2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД с искане 

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

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

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

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1153 от 25.08.2022 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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.  

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

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

20220613145145 от 13.06.2022 г. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД e еднолично акционерно 

дружество с ЕИК 121516626, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, Област София, Община 

Столична, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има следния предмет на дейност: придобиване, 

управление и продажба на дялове от капитала на български и чуждестранни търговски 

дружества; учредяване на търговски дружества с капитал изцяло собственост на 

холдинговото дружество; финансиране на търговски дружества, в които холдинговото 

дружество участва; собствена производствена и търговска дейност с минерални и 

синтетични масла и всички останали нефтопродукти; транспортна дейност във вътрешно 

и международно съобщение; производство и пласмент на консистентни смазки; спирачни 

течности, антифризи, подобрители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях; 

строително предприемачество; франчайзинг на търговската марка; сделки с ноу-хау и 

интелектуални продукти; складови сделки; стоков и качествен контрол върху 

нефтопродукти; търговско представителство и посредничество; експлоатационен лизинг; 

друга производствена и търговска дейност; организиране на частна охранителна дейност 

по охрана на производствени и търговски обекти, на мероприятия и на лица, и на техни 

права и законни интереси от противоправни посегателства; други дейности, 

непротиворечащи на закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 37 641 400 (тридесет и седем милиона 

шестстотин четиридесет и една хиляди и четиристотин) лева, разпределен на 376 414 

(триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) обикновени, поименни 
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акции, с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е внесен 

изцяло. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД има двустепенна система на управление. Органи на 

дружеството са едноличният собственик на капитала, Надзорен съвет и Управителен 

съвет. Дружеството се управлява от Управителен съвет, в състав: Пламен Стоилов 

Бобоков, Детелина Борисова Кръстева, Цветомир Петров Анастасов, Чавдар Дочев Данев 

и Николай Еленков Костадинов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор 

- Цветомир Петров Анастасов. 

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 приложения устав на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, едноличен собственик 

на капитала на дружеството е „Приста инвест 2016“ АД. Видно от извършена служебна 

проверка в търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата „Приста 

инвест 2016“ АД, действителни собственици – физически лица, които притежават най-

малко 25% от капитала „Приста инвест 2016“ АД са Атанас Стоилов Бобоков и Пламен 

Стоилов Бобоков, граждани на Република България. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

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

Холдинг“ ЕАД 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. 

 

Бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.  

 

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

периода 2022 – 2026 г. 

Дружеството предвижда да осъществява дейността „търговия с природен газ“, след 

издаване на лицензия от КЕВР, чрез пряко договаряне на дългосрочни договори и 

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

Европа. Дружеството планира да закупува природен газ от всички възможни източници, 

като количествата ще се доставят през съществуващите и новоизградените 

междусистемни връзки. 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД планира количествата природен газ за покупко-

продажба на база проучване на групи потребители, да се увеличат от (…) MWh през 2022 

г. на (…) MWh през 2026 г. Прогнозните количества природен газ за търговия и средни 

прогнозни цени на природния газ са представени в 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 продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна покупна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средна продажна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

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

на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (…) 

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

(…) хил. лв. за 2026 г. 

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

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

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

услуги, заплати и социални осигуровки и други. 

Общата сума на активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

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

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

за 2026 г., вследствие на увеличаване на паричните средства и еквиваленти.  

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

вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Заявителят не предвижда 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е 

видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с 

положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в таблица № 2: 
                 Таблица № 2 

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

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

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

Счетоводна печалба (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лева) (…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал (СК/ДА) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Приста 

Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2022 г. до (…) през 2026г. Това показва, че дружеството няма да 

има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови 

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

на (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни 

средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова 

автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, се 

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

затруднения да покрива със собствени средства задълженията си. Очакваните стойности 

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

финансово-икономическото състояние на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ще бъде много 

добро за целия период на бизнес плана. 

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

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 
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лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 29.08.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 31.08.2022 

г. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е посочило, че бизнес планът на дружеството представлява 

търговска тайна, тъй като е разработен изцяло съобразно индивидуалните бизнес процеси 

и управленски решения на дружеството, отразяващи развитието на „Приста Ойл Холдинг“ 

ЕАД на база на придобития опит и индивидуалните умения и познания на лицата, 

осъществяващи ръководната и управленската дейност. Разкриването на посочената 

информация и данни би довело до сериозно нарушаване на интересите на дружеството, 

чрез оповестяването на изградените през годините стратегия на организацията на 

работата, разпределението на ресурсите му и начина на планиране на дейността.  

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. 3.: 

Докладва Р. Тахир. Към заявлението за издаване на лицензия за „търговия с 

природен газ“ „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ“, за периода 2022 – 2026 г. Този бизнес план съдържа 

изискуемите раздели съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, а 

именно прогнозни цени и количества за покупко-продажба за периода  2022 – 2026 г., 

както и прогнозни годишни финансови отчети от анализа, на които се вижда, че 

финансово-икономическото състояние на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД ще бъде много 

добро за целия период на бизнес плана. Въз основа на изложеното, може да се приеме, че 

параметрите, заложени от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 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“. „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е посочило, че бизнес планът на 

дружеството представлява търговска тайна, тъй като е разработен изцяло съобразно 

индивидуалните бизнес процеси и управленски решения на дружеството, отразяващи 

развитието на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД и разкриването на посочената информация и 

данни би довело до сериозно нарушаване на интересите на дружеството. Във връзка с 

изложеното, работната група счита, че посочените данни представляват факти и 

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

дружеството и при публикуването на доклада и решението на КЕВР не следва да бъде 

публикувана информацията. 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 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 
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за периода 2022 – 2026 г. 

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

да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за 

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

Закона за енергетиката. 

Р. Тахир прочете 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 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на 

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

 

И. Н. Иванов отбеляза, че тук движението на цените на природния газ са в 

обратната посока, но тъй като са прогнозни, както и в предишния бизнес план, Комисията 

не може да се произнесе, коя от двете тенденции ще се окаже вярна, просто се отчита 

само. В различните бизнес планове в един бъдещ период се предлагат различни промени в 

цената. 

М. Димитров заяви, че при тази динамика на цените, особено последните няколко 

месеца, очевидно е трудна задача да се предвидят цените за пет години напред. 

Б. Голубарев каза, че залага на намаляване на цените, но увеличаване на мрежовите 

услуги. Това предвижда в този период Б. Голубарев. 

И. Н. Иванов запита Б. Голубарев дали залогът е в електроенергетиката или в 

природния газ. 

Б. Голубарев отговори, че залогът е и в двете. 

И. Н. Иванов каза, че ще се види в бъдеще и поясни, че наистина мрежовите услуги 

в България са твърде ниски, но тези решения ще се взимат от следващия състав на 

Комисията. 

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

доклада.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2009 от 25.10.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 –2026 г.  

2. Одобрява бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на 

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

 

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

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 
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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. 

 

По т. 4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2010 от 25.10.2022 г. относно 

наличие на информация, съставляваща защитена по закон информация в 

подаденото от „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД заявление с вх. № Е-

15-46-1008 от 30.09.2022 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 

2027 г. за територията на община Елин Пелин. 

 

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 постъпило заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. от „Газо-

енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, съдържащо искане за утвърждаване на цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 

2023 – 2027 г. за територията на община Елин Пелин (заявление за утвърждаване на цени). 

Подаденото от „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД съдържа данни относно: 

амортизациите; разходите; балансова стойност на дълготрайните активи; собствен и 

привлечен капитал; потребление и брой клиенти; газоразпределителна мрежа (ГРМ) и 

съоръжения; коефициенти на разпределение на условно постоянните разходи; технически 

характеристики на ГРМ; стойност на ГРМ; необходими годишни приходи; продажби; 

дисконтирани приходи; дисконтирани печалби; цена за разпределение, цени за пренос по 

ГРМ на подгрупи клиенти. Освен това по отношение на дейността „снабдяване с природен 

газ от краен снабдител“ заявлението на дружеството съдържа данни за необходими 

годишни приходи; продажби; клиенти; дисконтирани приходи; дисконтирани продажби; 

дисконтирани клиенти; цена за снабдяване; приходи от присъединяване; цени за 

присъединяване; постоянни разходи и променливи разходи; прогнозни отчети приходи, 

разходи. 

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

страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, 

заедно с всички изходни данни. В тази връзка и в съответствие с Правилата за достъп, 

използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или 

друга защитена от закон тайна, приети от Комисията, с писмо с изх. № Е-15-46-1008 от 

07.10.2022 г. е изискано дружеството да посочи материалите или тези части от тях, които 

съдържат търговска тайна и следва да бъдат защитени, като се изложат твърденията за 

конфиденциалност на всеки документ от материалите, както и да обоснове конкретния му 

характер и да обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди 

сериозно на дружеството или негов служител. 

С писмо с вх. № Е-15-46-1008 от 14.10.2022 г. „Газо-енергийно дружество Елин 

Пелин“ ЕООД е посочило, че като търговска и производствена тайна следва да се считат 

данните, свързани с цени, срокове и условия на плащане по търговски договори. Към 
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заявлението за утвърждаване на цени „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД е 

приложило два договора, които съдържат защитена по закон информация, а именно: 

Договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост от 25.03.2021 г., 

сключен с община Елин Пелин и Договор № 419-224 от 24.06.2021 г. за доставка на 

природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по регулирана цена, сключен с 

„Булгаргаз“ ЕАД. 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 или до застрашаване на търговския интерес на трети 

лица. 

Горепосочените договори са приложения към заявлението за утвърждаване на цени 

на „Елин Пелин“ ЕООД и не са част от материалите, които Комисията публикува на 

интернет страницата си съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ. 

С оглед гореизложеното, в заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. на 

„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД няма информация, която следва да бъде 

заличена при публикуването му на интернет страницата на КЕВР. 

 

Изказвания по т. 4.: 

Докладва Л. Джоргова. В КЕВР е постъпило заявление от 30.09.2022 г. от „Газо-

енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД, съдържащо искане за утвърждаване на цени за 

пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен 

газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 

2023 – 2027 г. за територията на община Елин Пелин. Подаденото заявление съдържа 

данни относно: ценообразуващите елементи, данни за газоразпределителна мрежа и 

съоръжения, цени за разпределение, цени за пренос по газоразпределителната мрежа на 

подгрупи клиенти, цени за снабдяване, цени за присъединяване. Съгласно разпоредбата на 

чл. 15, ал 2 от ЗЕ Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на 

енергийните дружества за утвърждаване на цени, заедно с всички изходни данни, а 

съгласно разпоредбата на чл. 18, ал 1 Председателят на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, нейните членове и служителите на нейната администрация са длъжни да не 

разгласяват класифицираната информация. В тази връзка със заповед 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 тази връзка и в съответствие с Правилата за 

достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, 

търговска или друга защитена от закон тайна, приети от Комисията, с писмо от 07.10.2022 

г. е изискано дружеството да посочи материалите или тези части от тях, които съдържат 

търговска тайна и следва да бъдат защитени, като се изложат твърденията за 

конфиденциалност на всеки документ и материал, както и да обоснове конкретния му 

характер и да обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди 

сериозно на дружеството или негов служител. С писмо от 14.10.2022 г. „Газо-енергийно 

дружество Елин Пелин“ ЕООД е посочило, че като търговска и производствена тайна 

следва да се считат данните, свързани с цени, срокове и условия на плащане по търговски 

договори. Към заявлението за утвърждаване на цени дружеството е приложило два 

договора, които твърди, че съдържат защитена по закон информация, а именно: Договор 

за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост от 25.03.2021 г., сключен 

с община Елин Пелин и Договор от 24.06.2021 г. за доставка на природен газ на изходен 

пункт на газопреносната мрежа по регулирана цена, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД. 

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 
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мерки, но тези договори представляват приложения към самото заявление за 

утвърждаване на цени и не са част от материалите, които Комисията публикува на 

интернет страницата си съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ. С оглед 

гореизложеното, в заявлението за утвърждаване на цени на „Газо-енергийно дружество 

Елин Пелин“ ЕООД няма информация, която следва да бъде заличена при публикуването 

му на интернет страницата. 

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 заявление c № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. на „Газо-енергийно дружество 

Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2027 г. 

за територията на община Елин Пелин, без заличаване на информация. 

 

А. Йорданов каза, че първо, иска да поздрави работната група за анализа, който е 

направила по отношение на защитената по закон информация. Второ, А. Йорданов 

отбеляза, че в крайна сметка след дълъг период от време в Комисията е започнало да се 

формира трайно мислене по повод на защитената по закон информация и баланса на 

публичния интерес и частния интерес на заявителите по административните производства. 

Трето, претенцията на газоразпределителното и краен снабдител дружество по отношение 

на запазване в тайна на договора с „Булгаргаз“ ЕАД при регулирана цена не е особено 

основателно, тъй като доставката на „Булгаргаз“ ЕАД се осъществява по регулирана цена, 

която е публично известна и Общите условия на договорите, по които „Булгаргаз“ ЕАД 

доставя в качеството си на обществен доставчик също следва да са публично известни, 

така че там също няма какво да се пази. Разбира се, доколкото не се публикува заедно със 

заявлението не е необходимо да се отказва на заявителя заличаване на информация, но А. 

Йорданов каза, че претенцията на заявителя в този конкретен случай не е съвсем 

основателна. 

И. Н. Иванов каза, че това не е изказване срещу проекта на решение, а по-скоро 

коментар и поздравления за работната група, които отчитат адекватно необходимостта да 

се дефинира защитената по закон информация и тогава, когато тя е налична да бъде 

защитена. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други 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-2010 от 25.10.2022 г. относно наличие на 

информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Газо-

енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. 

за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, 
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цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2027 г. за територията на община Елин 

Пелин. 

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

публикува заявление c № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. на „Газо-енергийно дружество 

Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2027 г. за 

територията на община Елин Пелин, без заличаване на информация. 

 

В заседанието по точка четвърта 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 с вх. № Е-Дк-2011 от 26.10.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

12-00-1404 от 13.09.2022 г. от „Биовет“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2023 

г. – 2027 г. 

 2. Одобрява бизнес план на „Биовет“ АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес 

на управление: Република България, Област Пазарджик, Община Пещера, гр. Пещера 

4550, ул. „Петър Раков“ № 39, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., приложение и 

неразделна част към настоящото решение и към лицензия № Л-637 от 31.10.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

По т. 2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2007 от 24.10.2022 г. относно одобряване на бизнес 

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

2. Одобрява бизнес план на „Енерговиа“ 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-2009 от 25.10.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за периода 2022 –2026 г.  

2. Одобрява бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на 

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

 

По т. 4. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2010 от 25.10.2022 г. относно наличие на 

информация, съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Газо-

енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. 

за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, 

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към 

газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2027 г. за територията на община Елин 

Пелин. 

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

публикува заявление c № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. на „Газо-енергийно дружество 



[TLP-WHITE] 

Ниво 0 
 

 23 

Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през 

газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за 

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2027 г. за 

територията на община Елин Пелин, без заличаване на информация. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-2011 от 26.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-53 от 

31.10.2022 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 г. от „Биовет“ АД за 

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

2. Доклад с вх. № Е-ДК-2007 от 24.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-54 от 

31.10.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Енерговиа“ ЕООД за периода 2022 –

2026 г.  

3. Доклад с вх. № Е-ДК-2009 от 25.10.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-55 от 

31.10.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за 

периода 2022 –2026 г.  

4. Доклад с вх. № Е-ДК-2010 от 25.10.2022 г. относно наличие на информация, 

съставляваща защитена по закон информация в подаденото от „Газо-енергийно дружество 

Елин Пелин“ ЕООД заявление с вх. № Е-15-46-1008 от 30.09.2022 г. за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с 

природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за 

периода 2023 – 2027 г. за територията на община Елин Пелин. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 

              РОСИЦА ТОТКОВА 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева – главен експерт 


