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П Р О Т О К О Л 
 

№ 46 

 
София, 08.02.2022 година 

 

 

Днес, 08.02.2022 г. от 10:11 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, 

Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

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

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

 

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-88 от 03.02.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на Данске Комодитис А/С с за периода 2022 –2026 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Виктория Джерманова, 

Снежана Станкова, Красимира Лазарова, Любослава Джоргова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-87 от 03.02.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД 

за периода 2022 –2026 г. 

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Александра Димитрова 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-88 от 03.02.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на Данске Комодитис А/С за периода 2022 – 

2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-124 от 29.10.2021 г. от Данске Комодитис А/С 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 
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енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-286 от 02.11.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

следното: 

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

издаване на лицензия Данске Комодитис А/С 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 НЛДE.  

Данске Комодитис А/С e търговец, регистриран по законодателството на 

Кралство Дания. Видно от представения документ за актуално състояние от 30.11.2021 

г. от Датското бизнес ведомство, заявителят е акционерно дружество със CVR номер 

28113951, със седалище и адрес на управление: Кралство Дания, гр. Орхус С, п.к. 8000, 

ул. „Веркместергаде“ № 3, 3. 

Данске Комодитис А/С има следния предмет на дейност: търговия с енергия и 

суровини, както и други свързани с това търговски дейности, отчасти от свое име, 

отчасти чрез свързани дружества в т.ч. търговия с електрическа енергия, бизнес 

консултации и други видове консултации по оперативно управление, отдаване под 

наем на нежилищни имоти и търговия с газ по газопроводи. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1 337 195 249 (един милиард триста 

тридесет и седем милиона сто деветдесет и пет хиляди двеста четиридесет и девет) 

датски крони. Собственик на 100% от капитала на Данске Комодитис А/С е Екинор 

Рифайнинг Норуей АС – дружество, регистрирано по законодателството на Кралство 

Норвегия. Заявителят има едностепенна система на управление със Съвет на 

директорите в състав: Хелге Хеугане, Турбьорн Фолгерьо, Олав Колбайнствайт, Фриде 

Мети, Моли Морис, Йенс-Петер Сеул и Кнуд Андерсен. Дружеството се управлява от 

изпълнителния директор – Хеле Кристиансен. Заявителят се представлява от 

изпълнителния директор или от председателя на Съвета на директорите или заедно от 

всички членове на Съвета на директорите. 

Бизнес план на Данске Комодитис А/С за периода 2022 – 2026 г. 

Данске Комодитис А/С е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г., 

както следва: 

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

периода 2022 – 2026 г. 

Данске Комодитис А/С планира да купува и продава природен газ във 

виртуалната търговска точка (ВТП), както и да извършва внос, износ и транзитиране на 

природен газ. Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни 

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

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

Прогнозни количества природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

Данске Комодитис А/С 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 нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г. 

Структурата на общите приходи включва: приходи от продажби, финансови и други 

приходи. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г. Структурата на общите разходи включва себестойност на 

продадените стоки, разходи за външни услуги, за персонал, амортизации, финансови и 

други. 

Общо активите се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. 

Нетекущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. 

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

на (…) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговските вземания, 

материалните запаси и на паричните средства. 

Акционерният капитал за 2022 г. е (…) хил. лв. за целия период на бизнес плана. 

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

вследствие на увеличение на натрупана и текуща печалба. Нетекущите пасиви се 

увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв.за 2026 г. Текущите пасиви се 

увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв.за 2026 г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

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

положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

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

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

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

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

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 

Данске Комодитис А/С за периода 2022 – 2026 г.: 
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Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) за 2026 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) 

през 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 може да има затруднения за покриване със собствени 

средства на задълженията си през периода.  

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на Данске 

Комодитис А/С ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

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

Данске Комодитис А/С 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“. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Р. Тахир. Данске Комодитис А/С е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022-2026 г. Бизнес планът съдържа 

изискуемите разделил, съгласно Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. Въз основа на параметрите заложени от дружеството в бизнес плана, 

може да те приеме, че те ще осигурят на дружеството необходимите материални и 

финансови ресурси за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 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 Данске Комодитис А/С за 

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

 Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на 

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

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

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,  

 



 

  стр. 5 от 9 

 

[TLP- AMBER] 

Ниво 2 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-88 от 03.02.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на Данске Комодитис А/С с за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Евгения Харитонова . 

 

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

- за, Евгения Харитонова - за), от които два гласа (Александър Йорданов и Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-87 от 03.02.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа 

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

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-152 от 24.11.2021 г. от „ГЕН-И Атина Доставка на 

Електрическа енергия“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ ).  

Със Заповед № З-Е-310 от 29.11.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него 

документи. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

следното: 

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

издаване на лицензия „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 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.  

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД e търговец, учреден 

съгласно законодателството на Р Гърция. Видно от представеното удостоверение с 

протоколен номер 1668487.2430841 от 23.11.2021 г., издадено от Търговска и 

промишлена камара на Атина, Р Гърция заявителят е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, вписано в Главния търговски регистър към Търговска и 

промишлена камара на Атина с номер 8597501000, със седалище и адрес на 
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управление: област Атика, община Амарусиу/Атика, гр. Маруси, ул. „Анапафсеос“ № 

6. Срокът на съществуване на  дружеството е 50 години, до 31.12.2058 г. 

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД има следния предмет 

на дейност: търговия и разпределение на електроенергия, природен газ и търговия на 

производни; доставка на електроенергия и природен газ и участие във всички видове 

търгове относно доставка, покупка и продажба на електроенергия  и природен газ; 

производство на електроенергия  от възобновяеми източници, като проектиране, 

производство, продажба, монтаж и поддръжка на оборудване и съоръжения за 

производство на енергия от възобновяеми източници; участие в трети юридически 

лица, асоциации или консорциуми, които работят в енергийния сектор; извършване на 

проучвания и предоставяне на консултантски услуги на трети лица относно 

упражняването на стопанска дейност в енергийния сектор. 

Капиталът на дружеството е в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) евро, 

разпределени в 20 000 дяла. Eдноличен собственик на капитала е „ГЕН-И, търговия и 

продажба на електрическа енергия“ ООД (ГЕН-И д.о.о.). Дружеството се управлява и 

представлява от Игор Йоз Копривникар в качеството му на управител. 

Бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД 

за периода 2022 – 2026 г. 

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД е представило бизнес 

план за периода 2022 – 2026 г., както следва: 

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

периода 2022 – 2026 г. 

През периода на бизнес плана „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа 

енергия“ ЕООД предвижда търгуваните количества природен газ да се увеличават 

средногодишно с 26%, като от (…) MWh през 2022 г. да достигнат до (…) MWh през 

2026 г. Дружеството планира да извършва трансгранична търговска дейност на 

българо-гръцката граница. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

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

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

Прогнозни количества за покупка/продажба 

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 

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 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, както следва: (…) 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 нарастват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г. 

Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на 

услуги. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) 

хил. лв. за 2026 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на 
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природен газ, които от (…) хил. лв. нарастват на (…) хил. лв. в края на периода. 

Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; 

амортизации; персонал и други. 

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

за 2026 г. Нетекущите активи на дружеството са (…) хил. лв. за всяка една година от 

периода. Текущите активи на дружеството се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до 

(…) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговските и други вземания. 

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

Нетекущите пасиви от (…) хил. лв. запазват стойността си за всяка една година от 

периода. Текущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 

г. 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 г. е видно, 

че паричните постъпления ще бъдат от оперативна дейност, а плащанията са за 

оперативни и капиталови разходи. В края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

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

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

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

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

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 „ГЕН-

И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност (…) за 2022 г. и се увеличава до (…) за 2026 г. Това е показател, че 

дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на 

инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (…) 

през 2022 г. нараства 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, е със стойност (…) за 2022 г. и нараства до (…) през 

2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване със 

собствени средства на задълженията си през периода. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ГЕН-И 

Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД ще бъде добро за целия период на 
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бизнес плана. 

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

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 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“. 

 

Изказвания по т.2.: 

„ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД е приложило бизнес 

план за дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г. Бизнес планът 

съдържа изискуемите раздели, съгласно Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. Въз основа от данните в бизнес плана и заложените в него параметри 

може да се приеме, че те ще осигурят на дружеството необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с 

осъществяване на дейността „търговия и природен газ“. 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 „ГЕН-И Атина Доставка 

на Електрическа енергия“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 

2026 г. 

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

проекта на решение.  

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-87 от 03.02.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за периода 2022 –2026 

г. 

2. Одобрява бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 

г. 
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Евгения Харитонова . 

 

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

- за, Евгения Харитонова - за), от които два гласа (Александър Йорданов и Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-88 от 03.02.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на Данске Комодитис А/С с за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на 

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

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-87 от 03.02.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за периода 2022 –2026 

г. 

2. Одобрява бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ 

ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 

г. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-88 от 03.02.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-12 от 

08.02.2022 г. относно одобряване на бизнес план на Данске Комодитис А/С с за периода 

2022 –2026 г. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-87 от 03.02.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-13 от 

08.02.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на 

Електрическа енергия“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Е. Харитонова 

 

                          Р. ТОТКОВА 
 

 

Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


