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Днес, 24.03.2022 г. от 10:40 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено 

от Александър Йорданов – член на Комисията. 

 

 На заседанието присъстваха председателят на Комисията Станислав Тодоров, 

членът на Комисията Благой Голубарев и Юлиян Митев - за главен секретар, съгласно 

Заповед № 221/17.03.2022 г. (без право на глас). 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова –  директор  на дирекция 

„Природен газ“,  Красимира Лазарова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари 

– природен газ“ (съгласно Заповед № 84/22.03.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Председателстващият Александър Йорданов установи, че няма възражения по 

проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за 

провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с три гласа „за” (Станислав Тодоров - 

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

Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК- 206 от 16.03.2022 г. и проект на решение относно 

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

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана 

Станкова, Любослава Джоргова 
 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 205 от 16.03.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 –2026 г.  

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Снежана 

Станкова, Любослава Джоргова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-227 от 21.03.2022 г. относно и проект на решение 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-166 от 31.12.2022 г., подадено от „Енергико“ ЕООД 

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

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов 
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По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-206 от 16.03.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Енерджи Съплай“ 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-165 от 30.12.2021 г. от „Енерджи Съплай“ 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-1 от 04.01.2022 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 „Енерджи Съплай“ 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.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20211105123408 от 05.11.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 175392783, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

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

София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 3. 

„Енерджи Съплай“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с 

електрическа енергия след предоставяне на лиценз от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране, консултации, проектиране, строителство и всяка друга 

дейност, която не е забранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева, 

разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, всеки от които на стойност от 1 200 (хиляда 

и двеста) лева. Дружеството се управлява и представлява от управителя, който е и 

едноличен собственик на капитала – Соня Петрова Николова-Кадиева. 

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

„Енерджи Съплай“ 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. 

„Енерджи Съплай“ ЕООД планира да реализира повишение на качеството на 

портфолиото от крайни клиенти за сметка на количеството. Прогнозните количества 

природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в 

таблица № 1: 
Таблица № 1  

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

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

Общо покупко-продажби на природен газ, MWh 19 710 22 667 27 653 37 332 41 065 
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Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 119,29 72,20 54,62 47,09 43,95 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 143,14 86,64 65,54 56,50 52,74 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Енерджи Съплай“ 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: 341 хил. лв. за 2022 г.; 171 хил. лв. за 2023 г.; 139 хил. лв. за 2024 г.; 170 хил. 

лв. за 2025 г. и 164 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи намаляват от 2821 хил. лв. за 2022 г. до 2166 хил. лв. през 2026 

г. Общите разходи се предвижда да намаляват от 2442 хил. лв. за 2022 г. до 1984 хил. 

лв. за 2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на 

природен газ, персонал, материали, външни услуги и други. 

Общо активите се увеличат от 623 хил. лв. за 2022 г. до 1191 хил. лв. за 2026 г. 

Нетекущи активи не са планирани за целия период на бизнес плана. Текущите активи 

на дружеството са увеличават от 623 хил. лв. за 2022 г. на 1191 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличаване на вземания от клиенти и доставчици и на паричните 

средства.  

Собственият капитал нараства от 341 хил. лв. за 2022 г. на 985 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на натрупана и текуща печалба. Заявителят не предвижда 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 282 хил. лв. за 2022 г. на 

206 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.) 2821 1964 1813 2109 2166 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 2442 1774 1659 1920 1984 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 379 190 154 189 182 

Финансов резултат (хил. лв.) 341 171 139 170 164 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
2,21 3,69 4,78 5,04 5,78 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
1,21 2,69 3,78 4,04 4,78 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Енерджи Съплай“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

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 2,21 през 2022 г. се увеличава на 5,78 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 

1,21 за 2022 г. на 4,78 през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма 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 „Енерджи 

Съплай“ ЕООД ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от 
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„Енерджи Съплай“ 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.1.: 

Докладва К. Лазарова. „Енерджи Съплай“ ЕООД е приложило бизнес план за 

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

изискуемите раздели съгласно Наредбата за лицензиране. От заложените в него 

параметри е видно, че дружеството ще притежава необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на дейността „търговия с природен газ“. 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: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

К. Лазарова прочете и диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на 

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

 

А. Йорданов каза, че има два въпроса, които са относими и към трите точки в 

дневния ред, въпреки че за последната точка работна група не е в същия състав. 

Съществува ли някаква необходимост и съответно административна процедура от 

осъществяване на контрол върху одобрените бизнес планове? Дали произтичат някакви 

административни последствия за лицензианта и заявителя при неизпълнение на 

одобрения бизнес план? 

А. Иванова отговори, че съгласно Закона за енергетиката решенията за цени и 

бизнес планове се приемат в специализиран състав „Енергетика“. Няма изискване в 

Закона за енергетиката за одобряване на бизнес план на търговци с природен газ. Това 

изискване произтича от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

като по отношение на бизнес плана на търговците Комисията няма правомощия по 

контрол и налагане на санкции при неговото неизпълнение, тъй като той не е обвързан 

с регулиране на цените, както е за дейностите на газоразпределителните дружества, 

където заложените в бизнес плановете параметри имат отношение към утвърдените 

цени на дружествата. В този смисъл необходимостта от одобряване на бизнес план на 

търговци с природен газ не е налице. 

А. Йорданов обобщи, че това засяга акт на Комисията, който е именно 

Наредбата за лицензиране дейностите в енергетиката. 

А. Иванова потвърди казаното от А. Йорданов и допълни, че в този смисъл, 

работната група обсъжда предложение за отпадане на изискването Комисията да 

одобрява бизнес планове на тези лицензианти, когато Наредба № 3 бъде отворена за 

изменения. 

Б. Голубарев каза, че иска да вземе отношение в тази връзка и поясни, че 

коментираната практика е въведена през 2016 г. Специално за търговците е 

безсмислено да се разглежда бизнес план, тъй като те наистина нямат влияние върху 

цените, независимо дали ще бъдат изпълнени, неизпълнени, преизпълнени и т.н. Трябва 
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да се направи така, че в бъдеще да отпадне тази излишна дейност от тяхна страна, която 

Комисията трябва да одобрява. 

А. Иванова допълни, че бизнес планът има значение доколкото е във връзка с 

производството по издаване на лицензия - за преценка на финансовите възможности на 

дружеството и дали ще може да извършва дейността. В това производство има някакъв 

смисъл да се разглежда, но не и като одобряване в отделно производство, което няма да 

има последствия.  

А. Йорданов каза, че личното му мнение по въпроса е, че бизнес планът не 

служи в достатъчна степен за преценка на финансовата възможност на заявителя да 

осъществява дейността, тъй като Комисията прави безброй допускания и заключението 

е, че ако са изпълнени заложените в бизнес плана параметри дружеството ще разполага 

с финансовите средства за осъществяване на дейността. При цялата условност на 

бизнес плана, това не е най-категоричният инструмент за оценка на финансовата му 

способност да осъществява дейността. 

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 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 206 от 16.03.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър 

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

Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.  
 

По т.2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-205 от 16.03.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 

– 2026 г., установи следното: 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-143 от 16.11.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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-303 от 19.11.2021 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 
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издаване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г. В тази връзка 

дружеството е подало и заявление с вх. № E-12-80-3 от 16.11.2021 г. за одобряване на 

бизнес план. 

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.  

Видно от представения документ за актуално състояние – официална извадка 

(сертификат) от 29.09.2021 г., издаденo от Централен регистър на предприятията, „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА е еднолично акционерно дружество с номер 0478.751.022, 

вписано в Регистъра на дружествата на Кралство Белгия, със седалище и адрес на 

управление: „Булевар дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия. „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА има следния предмет на дейност: основни – търговия на едро на 

твърди, течни и газообразни горива и свързани продукти, както и търговия на едро с 

горива и производни продукти; второстепенни – продажба на едро на машини за минно 

дело, строителството и строителното инженерство; търговия на едро на метали и руди; 

търговия на едро на промишлени химични продукти; неспециализирана търговия на 

едро; търговия на дребно на горива в специализирани магазини, с изключение на 

горивата за автомобили; предоставяне на други финансови услуги; посредничество в 

търговията с горива, руди, метали и химични продукти; търговия на едро на метали и 

руди; търговия на едро на химични продукти; продажба на едро на машини за минно 

дело, строителството и строителното инженерство; специализирана търговия на дребно 

на твърди и течни горива; търговия на едро на твърди, течни и газообразни горива. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1 489 317,63 (един милион 

четиристотин осемдесет и девет хиляди, шестдесет и три) евро, разпределен в 2 422 

(две хиляди четиристотин двадесет и две) акции, всяка представляваща 1/2422 (една 

две хиляди четиристотин двадесет и втора) от капитала, без да е посочена номиналната 

им стойност.  

Заявителят посочва, че собственик на 100% от акционерния капитал на 

дружеството е „Транскор Интернешънъл“ СА, чуждестранно юридическо лице, 

регистрирано според законите на Кралство Белгия. Дружеството е с едностепенна 

система на управление, като се управлява от Съвет на директорите, в състав: Лесли 

Хофман, Марк Мидглий, Алекзандър Питърс, Айкатерини Питара. Дружеството се 

представлява или от двама членове на Съвета на директорите, които действат 

съвместно, или от упълномощен член, действащ сам, който е определен от Съвета на 

директорите. 

Бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 – 2026 г. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

За периода на бизнес плана дружеството планира да продаде на европейския, в т. 

ч. и на българския пазар, 4 800 000 МW природен газ, като реализира приходи на 

стойност 225 008 хил. лв. Стратегията на заявителя е чрез резервиране на капацитет на 

интерконектор през Р България да търгува с Гърция, Италия, Турция, Сърбия, Северна 

Македония, Румъния. Дружеството фокусира дейността си върху внос/износ на 

природен газ, търговия на едро главно във виртуална търговска точка и дейности по 

съхранение. Дружеството не възнамерява да сключва сделки за доставка на природен 

газ до крайни потребители, нито да сключва сделки на дребно в България. 

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

периода 2022 – 2026 г. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

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

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

Общо покупки/продажби на природен 

газ, MW 
740 000 960 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000 

Средни прогнозни покупни цени, 

лв./MWh 
62,98 47,30 43,38 39,46 39,46 

Средни прогнозни продажни цени, 

лв./MWh  
64,39 48,71 44,79 40,87 40,87 

 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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: 795 хил. лв. за 2022 г.; 1 062 хил. лв. за 2023 г.; 1 111 хил. лв. за 2024 г.; 1 172 

хил. лв. за 2025 г. и 1 172 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи намаляват от 47 646 хил. лв. за 2022 г. на 42 909 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се предвижда да намалеят от 46 763 хил. лв. за 2022 г. на 41 607 

хил. лв. за 2026 г.  

Дружеството не прогнозира нетекущи активи, а текущите активи се увеличат от 

6 172 хил. лв. за 2022 г. на 9 043 хил. лв. за 2026 г.  

Собственият капитал нараства от 1 419 хил. лв. за 2022 г. на 4 764 хил. лв. за 

2026 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Дружеството не 

прогнозира нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 4 753 хил. лв. 

за 2022 г. на 4 279 хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за 

периода 2022 – 2026 г. е видно, че прогнозираните парични средства и парични 

еквиваленти в края на периода за всяка една година от бизнес плана 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.) 47 647 46 758 44 786 42 909 42 909 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 46 763 45 577 43 552 41 607 41 607 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 883 1 180 1 234 1 302 1 302 

Финансов резултат (хил. лв.) 795 1 062 1 111 1 172 1 172 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
1,30 1,53 1,80 2,11 2,11 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 
0,30 0,53 0,80 1,11 1,11 

 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 – 2026 г.: 

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 се увеличава от 1,30 през 2022 г. на 2,11 през 2026 

г. и показва, 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 0,30 за 

2022 г. и се увеличава до 1,11 през 2026 г. което означава, че дружеството може да има 

затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си в началото на 

периода. След 2024 г. тези затруднения ще бъдат преодолени и дружеството ще може 
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да обслужва задълженията си със собствени средства. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

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

„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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.: 

Докладва К. Лазарова: „АОТ Енерджи Белгия“ СА е приложило бизнес план за 

дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г., който съдържа всички 

изискуеми раздели съгласно Наредбата за лицензиране. От параметрите, заложени в  

бизнес плана, е видно, че дружеството ще притежава необходимите материални и 

финансови ресурси за изпълнение на дейността „търговия с природен газ“. 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: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ 

СА за периода 2022 – 2026 г. 

К. Лазарова прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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.  

 

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- 205 от 16.03.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка втора участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър 

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

Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.  

 

По т.3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-227 от 21.03.2022 г. 
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относно одобряване на бизнес план „Енергико“ ЕООД за дейността „търговия с 

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

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

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-166 от 

31.12.2022 г., подадено „Енергико“ ЕООД, с искане за одобряване на бизнес план за 

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

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

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

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

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

издаването на лицензията. 

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

част от лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „Енергико“ ЕООД е еднолично 

дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 200394045, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1408, ул. „Ярослав Вешин“, бл. 16, вх. „Д“, ап. 52. 

„Енергико“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Иван Кирилов 

Дреновички. 

„Енергико“ ЕООД има следния предмет на дейност: консултантски и 

инженерингови услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, 

инвестиционна дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско 

посредничество и представителство на български и чуждестранни лица в страната и 

чужбина, търсене, производство, транспорт, съхранение, маркетинг и търговия с 

въглеводороди, природен газ и всякакви видове газове, както и всякаква друга дейност 

свързана с газ; търговия, внос, износ, продажба в страната и чужбина на петролни 

продукти, цветни и благородни метали, суровини и отпадъци за и от преработката им, 

както и всякаква друга дейност свързана с енергийната и химическата индустрия и 

рудодобива и производството на цветни метали, промишлен инженеринг и 

производствена и сервизна дейност свързана с инфраструктурни и енергийни проекти, 

проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на минералната и 

нефтената и газова индустрия, проектиране на нефтени и газови сондажи, 

нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и газ, всякаква друга 

дейност свързана с нефтени и газови находища и всякакъв вид сондажни дейности, 

както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. 

Размерът на капитала на дружеството е 150 000 лв. и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е Иван Кирилов Дреновички. 

Предвид горното, „Енергико“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

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

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„Енергико“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. В бизнес плана 

са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 

21 900 MWh през 2022 г. до 481 800 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер 

на 103 хил. лв., която достига до 4 179 хил. лв. през 2026 г. 

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

2026 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  5 935 59 873 63 653 63 302 70 599 

Разходи 5 821 55 735 59 335 59 109 65 956 

Печалба 103 3 724 3 887 3 773 4 179 

 

Към бизнес плана „Енергико“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 18.01.2022 г. от „Юробанк 

България“ АД, според което „Енергико“ ЕООД е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на 

лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 

18.01.2022 г. е 250 047,00 лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ 

на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес 

план. В удостоверение от 02.12.2021 г. от същата банка е посочено, че банката ще 

предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енергико“ ЕООД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

балансираща група“. 

 

Изказвания по т.3.:  

А. Йорданов каза на П. Младеновсни заедно с работните групи от дирекция 

„Природен газ“ да стандартизират структурата на наименованието на точките в дневния 

ред. Има основание да се направи това, за да не се усложнява съобщаването на дневния 

ред. 

Докладва П. Младеновски. Работната група е направила анализ на бизнес плана, 

представен от „Енергико“ ЕООД към производството по издаване на лицензия. Направен 

е и извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния 

анализ данни „Енергико“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване 

на лицензионната дейност за която кандидатства. 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; 

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

Средна покупна цена лв./MWh 248,40 208,84 166,52 147,20 134,32 

Средна продажна цена  лв./MWh 270,00 227,00 181,00 160,00 146,00 

Количество търгувана ел. ен. общо MWh 21 900 262 800 350 400 394 200 481 800 
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2. Да приеме решение за одобряване на „Енергико“ ЕООД на бизнес план за 

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

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

От страна на членовете на Комисията нямаше 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 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-227 от 21.03.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-166 от 31.12.2022 г., подадено от „Енергико“ ЕООД за одобряване на бизнес 

план за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Одобрява на „Енергико“ ЕООД бизнес план за дейността „търговия с 

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

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

 

В заседанието по точка трета участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър 

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

Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.  
 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК- 206 от 16.03.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за периода 2022 –2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД 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- 205 от 16.03.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 –2026 г. 
 

2. Одобрява бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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-227 от 21.03.2022 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-166 от 31.12.2022 г., подадено от „Енергико“ ЕООД за одобряване на бизнес 

план за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Одобрява на „Енергико“ ЕООД бизнес план за дейността „търговия с 

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

балансираща група“, за периода 2026 г. – 2026 г. 
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Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК- 206 от 16.03.2022 г. и Решение на КЕВР № 14 от 

24.03.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за 

периода 2022 –2026 г. 

2. Доклад с вх. № Е-ДК- 205 от 16.03.2022 г. и Решение на КЕВР № 15 от 

24.03.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за 

периода 2022 –2026 г.  

3. Доклад с вх. № Е-Дк-227 от 21.03.2022 г. и Решение на КЕВР № 16 от 

24.03.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-166 от 31.12.2022 г., подадено от 

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

енергия“. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

                                                                                     ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                                                                                                                ЮЛИЯН МИТЕВ 

 

          (Съгласно Заповед № 221/17.03.2022 г.) 
Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 

 


