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П Р О Т О К О Л 
 

№ 165 

 
София, 28.06.2022 година 

 

Днес, 28.06.2022 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Александър Йорданов – член на КЕВР. 

 

 На заседанието присъстваха членът на Комисията Благой Голубарев и главният 

секретар Искра Стайкова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха М. Димитров – и. д. директор на дирекция 

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

М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“ в КЕВР. 

 

Членът на Комисията Александър Йорданов съобщи, че е упълномощен от 

председателя на КЕВР да води закритото заседание в състав Енергетика. 

Председателстващият Александър Йорданов установи, че няма възражения по 

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

провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с два гласа „за” (Александър Йорданов 

– за, Благой Голубарев – за). 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1583 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

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

Работна група: Ремзия Тахир, Снежана Станкова,  

Хриси Йорданова, Любослава Джоргова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1584 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за периода 2022 –2026 г. 

Работна група: Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Александра Димитрова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1587 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-180 от 15.03.2022 г., подадено „Фактор Енерджи България“ 

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

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

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

Петя Георгиева, Светослава Маринова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1591 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-1188 от 17.05.2022 г., подадено „Солар СВ“ ООД, за 

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

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

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов,  

Петя Георгиева, Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1588 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

Заявление с вх. № Е-13-137-2 от 16.03.2022 г., подадено „ГЕН-И София – Търговия и 

продажба на електрическа енергия“ ЕООД, за одобряване на бизнес план за дейността 

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

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

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов,  

Петя Георгиева, Светослава Маринова 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1590 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-12-00-181 от 15.03.2022 г., подадено „ЕТМТ Енержи“ д.о.о., за 

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

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, 

 Петя Георгиева, Светослава Маринова 

   

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1589 от 23.06.2022 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1029 от 29.04.2022 г., подадено „Юнит ЕНР“ ООД, за 

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

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

на комбинирана балансираща група“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов,  

Петя Георгиева, Светослава Маринова 

 

Председателстващият А. Йорданов помоли докладващите, тъй като бизнес 

плановете са подробно разгледани в предходните административни производства по 

издаване на лицензиите, да се ограничат до докладване само на проекта на решение, 

който работната група предлага. 

 

 

По т. 1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1583 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Актаел“ 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-13 от 22.02.2022 г. от „Актаел“ 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). 
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Със Заповед № З-Е-46 от 24.02.2022 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 „Актаел“ 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. № 

20220218155847 от 18.02.2022 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена 

отговорност с ЕИК 201700160, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

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

София, п.к. 1202, р-н Възраждане, ул. „Пордим“ № 2. 

„Актаел“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа и/или 

топлинна енергия и енергоносители, изграждане и експлоатация на съоръжения за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и 

възобновяеми енергийни източници, производство на електрическа и/или топлинна 

енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, разработване и 

реализиране на други инвестиционни проекти в страната и чужбина, финансиране, 

информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на 

електроенергия, покупко-продажба на стоки и др. вещи в обработен и/или необработен 

вид, търговия с природен газ и продажба на природен газ, след получаване на съответния 

лиценз, както и всяка друга дейност и/или услуги, които не са забранени от закона. 

Капиталът на „Актаел“ ЕООД е в размер на 140 000 (сто и четиридесет хиляди) 

лева, разпределен в 1400 (хиляда и четиристотин) дружествени дяла, всеки от които на 

стойност от 100 (сто) лева.  

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица.  

Едноличен собственик на капитала на „Актаел“ ЕООД е „Енергоуинд“ ЕООД, с 

ЕИК 201918967, юридическо лице, регистрирано според законите на Р България, с 

едноличен собственик на капитала - Нейко Василев Вълов.  

„Актаел“ ЕООД се управлява и представлява от управителя – Нейко Василев 

Вълов. 

 

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

„Актаел“ 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. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ са представени в таблица № 1: 

 



 

4 
 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

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 природен газ, MWh 120 000 144 000 180 000 240 000 300 000 

Прогнозни средни цени за покупка на природен 

газ, лв./MWh 
137,06 117,62 72,39 58,67 57,65 

Прогнозни средни цени за продажби на природен 

газ, лв./MWh 
141,95 122,51 77,27 63,56 62,54 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Актаел“ 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: 604 хил. лв. 

за 2022 г.; 1526 хил. лв. за 2023 г.; 2600 хил. лв. за 2024 г.; 3978 хил. лв. за 2025 г. и 23 

902 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от 71 600 хил. лв. за 2022 г. до 157 591 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се предвижда да нарастват от 70 929 хил. лв. за 2022 г. до 131 

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

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

Общо активите се увеличат от 34 042 хил. лв. за 2022 г. до 63 451 хил. лв. за 2026 

г. Нетекущи активи намаляват от 1012 хил. лв. за 2022 г. на 903 хил. лв. за 2026 г. 

Текущите активи на дружеството се увеличават от 33 030 хил. лв. за 2022 г. на 62 548 

хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на вземания от клиенти и доставчици и 

други вземания.  

Собственият капитал нараства от 1223 хил. лв. за 2022 г. на 33 230 хил. лв. за 2026 

г., вследствие на увеличение на неразпределена и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 32 819 хил. лв. 

за 2022 г. на 30 221 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.) 71 600 92 825 111 386 132 222 157 591 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 70 929 91 129 108 496 127 801 131 033 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 671 1695 2889 4420 26 558 

Финансов резултат (хил. лв.) 604 1526 2600 3978 23 902 

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със 

собствен капитал (СК/ДА) 
1,21 2,72 5,91 10,31 36,80 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 1,01 1,05 1,13 1,27 2,07 

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) 0,04 0,08 0,16 0,29 1,10 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Актаел“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

със стойност 1,21 за 2022 г. и се увеличава до 36,80 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 1,01 

през 2022 г. се увеличава на 2,07 през 2026 г. Това е показател, че дружеството ще 
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разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. 

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от 

ползване на привлечени средства, се увеличава от 0,04 за 2022 г. на 1,10 през 2026 г. Това 

е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване със собствени 

средства на задълженията си, като тези затруднения ще бъдат преодолени в края на 

периода. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Актаел“ 

ЕООД ще бъде добро през периода на бизнес плана. 

 

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

„Актаел“ 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 Р. Тахир. Към заявлението за издаване на лицензия „Актаел“ ЕООД  е 

приложило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. Бизнес планът съдържа всички 

необходими раздели съгласно НЛДЕ. Представени са прогнозни парични потоци, 

счетоводен баланс и ОПР, като на база анализ може да се очаква, че финансово-

икономическото състояние на „Актаел“ ЕООД ще бъде добро през периода на бизнес 

плана и параметрите, заложени в него, 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“. 

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, работната група предлага на Комисията 

реши: 

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

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

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

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

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

 

 

В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов – за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т. 2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1584 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за периода 2022 – 2026 г., 

установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-14 от 24.02.2022 г. от „Азомуреш“ С.А. 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-48 от 25.02.2022 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 „Азомуреш“ С.А. 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-12-00-147 от 24.02.2022 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.  

„Азомуреш“ С.А. e търговец, регистриран по законодателството на Република 

Румъния, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ да бъде 

юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ – по 

законодателството на държава членка на Европейския съюз. 

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние № 74528 от 

27.01.2022 г., заявителят е акционерно дружество, вписано в Национален търговски 

регистър към Министерство на правосъдието, гр. Букурещ, под номер J26/1/1991, Единен 

европейски идентификационен код (EUID): ROONRC.J26/1/1991; Единен 

идентификационен код: 1200490; със седалище и адрес на управление: община Търгу 

Муреш, ул. „Георги Дожа“ № 300, окръг Муреш. 

„Азомуреш“ С.А. има следния предмет на дейност: производство на торове и 

азотни съединения; производство на други основни органични химически продукти; 

търговия на едро с химически продукти; други дейности и услуги н.к.д.; ремонт на 

компютри и периферни устройства; други дейности, свързани с развлечения и отдих; 

други спортни дейности; дейности в областта на спорта; дейности в библиотеки и 

архиви; други дейности, свързани с човешкото здраве; дейности по стоматология; 

дейности по специализирана медицинска помощ; дейности по основна медицинска 

помощ; дейности по борба срещу пожари и предотвратяването им; други дейности по 

поддържащи услуги за предприятие н.к.д.; дейности по опаковане; дейности по услуги 

за системи за безопасност; услуги за доставка и мениджмънт на работна ръка; дейности 

по наем и лизинг на машини и строително оборудване; други професионални дейности, 

научни и технически, н.кд.; дейности по тестове и технически анализи; наемане и 

преотдаване на собствени и наети недвижими имоти; обработка на данни, управление на 

уеб страници и свързани дейности; дейности по мениджмънт (управление и употреба) на 

средства за изчисления; барове и други дейности по сервиране на напитки; други 

дейности по изхранване н.к.д.; други спомагателни дейности; други дейности, свързани 

с транспорта по вода; други дейности, свързани със земни спортове; складиране; пътен 
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транспорт на стоки; железопътен транспорт на стоки; търговия на едро на отпадъци; 

търговия на едро на химически продукти; търговия на едро на твърдо, течно и 

газообразно  гориво и подобни продукти; търговия на едро с хранителни продукти, 

напитки и тютюн; посредничество в търговията с различни продукти; посредничество в 

търговия с хранителни продукти, напитки и тютюн; посредничество в търговията с 

машини, индустриално оборудване, кораби и самолети; посредничество в търговията с 

горива, минерали, метали и химически продукти за индустрията; поддръжка и ремонт на 

автомобили; други специфични дейности по строителство н.к.д.; други довършителни 

дейности; дейности по боядисване, картини върху стени и монтиране на прозорци; 

дейности по подове и облицовка на стени; дейности по дограма и дърводелство; 

дейности по измазване; други дейности по инсталиране на сгради; дейности по 

санитарни инсталации, отоплителни и климатични; дейности по електрически 

инсталации; дейности по приготвяне на терена; дейности по разрушаване на сгради; 

дейности по строителство на комунални проекти за течности; възстановяване на 

материали и сортиране на рециклирани материали; демонтиране (разглобяване) на 

машини и оборудване, извадени от употреба за възстановяване на материали; третиране 

и елиминиране на безвредни отпадъци; събиране на опасни отпадъци; събиране на 

безвредни отпадъци; събиране и пречистване на използвани води; събиране, обработка и 

разпределяне на водата; доставка на парни и климатични инсталации; търговия на 

газообразни горива чрез тръбопровод; транспорт на електрическа енергия; производство 

на електрическа енергия; инсталиране на машини и индустриално оборудване; ремонт 

на друго оборудване; ремонт и поддръжка на друго транспортно оборудване н.к.д.; 

ремонт на електрическо оборудване; ремонт на електронно и оптично оборудване; 

ремонт на машини; ремонт на артикули от метал; производство на други машини и 

специфично оборудване н.к.д.; производство на инструменти и устройства за измерване, 

проверка, контрол, навигация; производство на оборудване за комуникации; операции 

по обща механика; производство на резервоари, цистерни и метални контейнери; 

производство на метални конструкции и съставни части на метални структури; 

производство на други химически продукти, н.к.д.; производство на други неорганични 

химически продукти, основни; производство на индустриални газове; производство на 

органични химически продукти, основни; производство на торове и азотни продукти. 

Капиталът на „Азомуреш“ С.А. е изцяло внесен и е в размер на 52 603 263,3 леи, 

(еквивалент в евро на дружествения капитал: 11 192 183,7 EUR), разделени на 526 032 

633 дружествени дяла, от които броят на номинативните акции е: 526 032 633. 

Стойността на един дружествен дял е 0,1 леи. 

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.  

Собственици на капитала на „Азомуреш“ С.А. са „Амеропа Холдинг“ АГ и „Типа 

Холдинг“ АГ. Едноличен собственик на капитала на „Амеропа Холдинг“ АГ е „Типа 

Холдинг“ АГ. Собственици на капитала на „Типа Холдинг“ АГ са Андреас Циви – 

42,33% от всички акции, Никол Мишер-Циви – 17,5% от всички акции, Лукас Мишер – 

10% от всички акции, Петер Мишер – 10% от всички акции, Блейк Захариас – 5,042 % от 

всички акции, Ерик Захариас – 5,042 % от всички акции, Джошуа Захариас – 5,042 % от 

всички акции и Аликс Захариас – 5,042 % от всички акции.  

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се 

състои от трима директори (Председател на Съвета на директорите и двама членове). 

Съветът на директорите е в състав: Дуярдин Уилям Ив Мари, Аницей Михай Даниел, 

Богерт Лаурент Мари Р. 
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Видно от представения Дружествен договор от 24.09.2021 г. централното 

ръководство на „Азомуреш“ С.А. се делегира от Съвета на директорите на генерален 

управител, който има задължението да представлява дружеството пред всички трети 

лица. Съгласно чл. 12.6. от договора, Председателят на Съвета на директорите и 

Генералният управител са законните представители на дружеството. Представени са 

Решение № 1 от 03.12.2021 г. и Решение № 1 от 20.07.2020 г. на управителния орган на 

„Азомуреш“ С.А. за удължаване на мандата  на генералния директор (с период от две 

години, считано от 01.01.2022 г.) и на финансовия директор (с период от две години, 

считано от 01.08.2020 г.). 

 

Бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за периода 2022 – 2026 г. 

„Азомуреш“ С.А. 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. 

„Азомуреш“ С.А. е планирало търгуваните количества природен газ на база 

проучване и оценка на потреблението, въвеждането в експлоатация на новите 

газопроводи и междусистемни връзки и други фактори. Прогнозните количества 

природен газ остават в размер на (…) MWh за целия период на бизнес плана. 

Прогнозните покупни и продажни цени на природния газ са определени на база 

сравнителен анализ от борсите в Унгария, Румъния и Гърция, към момента на изготвяне 

на бизнес плана, като не са включени таксите за капацитет и пренос през преносната 

мрежа, цена за задължения към обществото и акциз. 
Прогнозните количества природен газ за търговия и средните 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 (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Азомуреш“ С.А. 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 намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: продажби на природен газ, 

персонал, осигуровки, финансови разходи и други. 

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

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

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

2026 г. 

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

вследствие на увеличение на натрупаната и текущата печалба. Нетекущите пасиви 

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

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. 
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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 

„Азомуреш“ С.А. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 

(…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 2026 г., което е индикатор че дружеството няма 

да има затруднения при инвестирането със свободен собствен капитал 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 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 „Азомуреш“ 

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

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

„Азомуреш“ С.А. 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 Р. Тахир. „Азомуреш“ С.А. е подало бизнес план за периода 2022 – 2026 

г., който е анализиран. Бизнес планът съдържа всички необходими раздели по НЛДЕ. 

Може да се направи извод, че параметрите, заложени в него, 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“. 

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 за лицензиране на дейностите 

в енергетиката, работната група предлага на Комисията да реши: 

Одобрява бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността 

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

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

 

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

13, ал. 4 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,  
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността 

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

 

В заседанието по точка втора участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов – за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т. 3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1587 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД 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 вх. № Е-12-00-180 от 

15.03.2022 г., подадено „Фактор Енерджи България“ ООД, 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 служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Фактор 

Енерджи България“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206744851, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. „Добри Войников“ № 47, ет. 1, ап. 

2. 

„Фактор Енерджи България“ ООД се представлява от управителя Емилио Раузау 

Парес. Размерът на капитала на дружеството е 10 000 (десет хиляди) лева и е изцяло 

внесен. 

„Фактор Енерджи България“ ООД има следния предмет на дейност: производство 

и търговия с електроенергия и природен газ, което може да се извършва пряко или 

непряко чрез дялово участие или участие в дейността на други дружества или 

юридически лица, както и извършване на всякакви други съпътстващи или спомагателни 

дейности или дейности, които имат пряка или непряка връзка с производство и търговия 

с електроенергия и природен газ, както и всякакви други дейности, незабранена от 

закона. 

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 
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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. 

Собственици на капитала на заявителя – „Фактор Енерджи България“ ООД, са 

Карлос Писано Сегара, Христина Христова Стоичкова, „Гимера“ ЕООД и „Фактор 

Енергия“ С.А. Едноличен собственик на капитала на „Гимера“ ЕООД – търговско 

дружество, учредено по Търговския закон на Р България, е Хосе Мария Мингея, 

гражданин на Испания. По отношение на „Фактор Енергия“ С.А. – търговско дружество, 

учредено по търговското законодателство на Кралство Испания и регистрирано в 

търговския регистър на Барселона, заявителят е представил Акт съгласно Закон 10/2010 

и Кралски Декрет 304/2014 от 22.04.2021 г., издаден от г-н Мигел Анхел Кампо Гуери – 

нотариус от Барселона, Нотариална колегия на Каталуния, съгласно който качество на 

действителни собственици на „Фактор Енергия“ С.А. притежават членовете на Съвета 

на директорите, а именно: Оле Грот, Емилио Раузау Парес и Мигел Фернандо Руеда 

Ернандо. 

В допълнение е извършена служебна проверка в Търговския регистър към 

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

България“ ООД 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. 

Предвид горното, „Фактор Енерджи България“ ООД е лице, регистрирано по 

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

1 от НЛДЕ. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

на „координатор на стандартна балансираща група“: 

„Фактор Енерджи България“ ООД 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 8 760 MWh през 2022 г. до 87 600 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

За разглеждания период дружеството очаква загуба в размер на 38 хил. лева за 

2022 г. и печалба за 2026 г. в размер на 86 хил. лв. 

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  1 734 3 450 8 672 11 927 16 381 

Разходи 1 772 3 510  8 588 11 802 16 295 

Финансов резултат - 38 - 60 84 125 86 

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

Средна покупна цена лв./MWh 196,00 195,00 194,00 191,00 185,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 198,00 196,50 198,00 194,50 187,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 760 17 560 43 800 61 320 87 600 
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Към бизнес плана „Фактор Енерджи България“ ООД е представило SWOT анализ, 

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

и вероятните заплахи за дейността си. 

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

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

България“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

стандартна балансираща група“. 

 

Изказвания по т.3.: 

Докладва М. Трифонов. Работната група предлага на Комисията да вземе 

следното решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ:  

Одобрява бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за дейността 

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

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

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за дейността 

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

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

 

В заседанието по точка трета участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.4. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1591 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Солар СВ“ ООД 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 вх. № Е-12-00-1188 от 

17.05.2022 г., подадено „Солар СВ“ ООД, 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, 
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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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Солар СВ“ 

ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206414743, със седалище и адрес на 

управление: гр. Павел Баня 6155, обл. Стара Загора, бул. „Освобождение“ № 3. 

„Солар СВ“ ООД се представлява от управителите Шура Черкезова, Събин 

Събчев и Лъчезар Димитров – заедно или поотделно. Размерът на капитала на 

дружеството е 113 716 (сто и тринадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) лева и е 

изцяло внесен. 

Собственици на капитала на заявителя са „Елегант“ ЕООД и „М Ди Си“ ЕООД. 

Едноличен собственик на капитала на „Елегант“ ЕООД е Шура Черкезова, гражданин на 

Р България. Едноличен собственик на капитала на „М Ди Си“ ЕООД е „Медицински 

Център Авицена – Маркони Мдс“ ЕООД, което е собственост на Събин Събчев, 

гражданин на Р България. 

„Солар СВ“ ООД има следния предмет на дейност: Производство и продажба на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници; изграждане на фотоволтаични 

електроцентрали за производство на електроенергия; производство и продажба на 

електрическа енергия от фотоволтаични системи; търговия – вътрешна и външна, 

покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен 

или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско 

представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; 

комисионни, спедиционни и превозни сделки; строителство, управление и търговия с 

недвижими имоти; хотелиерство и ресторантьорство, туризъм; както и всякаква друга 

незабранена от закона дейности, неизискващи специално разрешение или ако е 

необходимо след снабдяване с необходимото разрешение или лиценз. 

Предвид горното, „Солар СВ“ ООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

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

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

на „координатор на стандартна балансираща група“: 

„Солар СВ“ ООД 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 10 040 MWh през 2022 г. до 52 200 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

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

Средна покупна цена лв./MWh 351,00 278,00 238,00 213,00 208,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 357,90 284,90 244,90 219,90 214,90 
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За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на 33 хил. лв. и достига до 212 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  3 593 5 356 6 735 8 554 11 218 

Разходи 3 560 5 287 6 634 8 401 11 006 

Счетоводна печалба 33 69 101 153 212 

 

Към бизнес плана „Солар СВ“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Солар СВ“ ООД 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.4.: 

Докладва М. Трифонов. Работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе 

следното решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

Одобрява бизнес план на „Солар СВ“ ООД за дейността „търговия с електрическа 

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

група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Солар СВ“ ООД за дейността „търговия с електрическа 

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

група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 

  

 

В заседанието по точка четвърта участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 10 040 18 800 27 500 38 900 52 200 
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– за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членове на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.5. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1588 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес плана на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на 

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

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

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

установи следното: 

 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-13-137-2 от 

16.03.2022 г., подадено „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ 

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

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

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

основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 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. 13, ал. 7 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план лицензиантите 

представят за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди 

изтичането на срока на предходния бизнес план. 

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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „ГЕН-И 

София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД е еднолично дружество 

с ограничена отговорност, с ЕИК № 201124483, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1404, район Триадица, ж.к. „Бокар“, бул. „България“, офис сграда 19 C/D. 

„ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД има 

следния предмет на дейност: дейности в областта на енергетиката, извършвани след 

придобиване на съответната лицензия, включително, но не само търговия с електрическа 

енергия, внос и износ, координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа 

енергия, производство, както и всяка друга дейност незабранена от закона. 

„ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД се 

управлява и представлява от Игор Копривникар. Размерът на капитала на дружеството е 

195 590 (сто деветдесет и пет хиляди и петстотин и деветдесет) лв. и е изцяло внесен. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на 

контролираните от тях лица. 

Едноличен собственик на капитала на заявителя „ГЕН-И София – Търговия и 

продажба на електрическа енергия“ ЕООД е „ГЕН-И – търговия и продажба на 

електрическа енергия“ д.о.о., Република Словения, което е собственост на „ГЕН 

Енергия“ д.о.о и „ГЕН-ЕЛ“ д.о.о. От своя страна, едноличен собственик на капитала на 
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„ГЕН Енергия“ д.о.о. е Република Словения, а собственици на „ГЕН-ЕЛ“ д.о.о са „ГЕН 

Енергия“ д.о.о. и „ГЕН-И – търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. 

В допълнение е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „ГЕН-И София – 

Търговия и продажба на електрическа енергия“ 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. 

Предвид горното, „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа 

енергия“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, следователно отговаря на 

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

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“: 

„ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД е 

представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на 

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

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

балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на 

чл. 13 от НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 200 200 MWh през 2023 г. до 362 700 MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

За разглеждания период дружеството очаква увеличение на печалбата от 179 хил. 

лв. за 2023 г. до 313 хил. лв. за 2027 г. 

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

г. е представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

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

Приходи  55 905 47 751 54 624 61 307 64 775 

Разходи 55 726 47 582 54 341 60 998 64 462 

Счетоводна печалба 179 169 283 309 313 

Към бизнес плана „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа 

енергия“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите 

силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ГЕН-И София – 

Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща 

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

на комбинирана балансираща група“. 

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

Средна покупна цена лв./MWh 277,10 210,14 196,49 186,72 176,94 

Средна продажна цена  лв./MWh 279,25 212,04 198,49 188,52 178,59 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 200 200 225 200 275 200 325 200 362 700 
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Изказвания по т.5.: 

Докладва М. Трифонов. Работната група предлага на Комисията да вземе 

следното решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ:  

Одобрява бизнес плана на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа 

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

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

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

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

13, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес плана на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа 

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

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

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

 

В заседанието по точка пета участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

По т.6. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1590 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за дейността 

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

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-12-00-181 от 

15.03.2022 г., подадено „ЕТМТ Енержи“ д.о.о., за одобряване на бизнес план за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, за периода 2022 г. – 2026 г., на основание чл. 13, ал. 

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

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

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от приложен превод на извлечение от Търговския/Дружествен регистър на 

Република Словения, правноорганизационната форма на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. е 
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дружество с ограничена отговорност, с Регистрационен номер 8787719000, със седалище 

и адрес на управление: Република Словения, гр. Любляна-1000, ул. „Дунайска цеста“ № 

136. 

„ЕТМТ Енержи“ д.о.о. се представлява от управителя Марин Гьонай. Размерът на 

капитала на дружеството е 67 500 (шестдесет и седем хиляди и петстотин) евро. 

Собственици на капитала на заявителя са Бехар Мале, гражданин на Република 

Албания, и Марин Гьонай, гражданин на Република Албания. 

„ЕТМТ Енержи“ д.о.о. има следния предмет на дейност: разпределение на 

електроенергия, търговия с електроенергия, друга подкрепа на предприемачи и бизнеси, 

други инженерни дейности и техническа поддръжка, проучване на пазара и 

общественото мнение и некласифицирани другаде професионални и технически 

дейности. 

Предвид горното, „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. е лице с регистрация в друга държава-

членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„ЕТМТ Енержи“ д.о.о. 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 8 760 MWh през 2022 г. до 87 600 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

 

 

За разглеждания период дружеството очаква загуба в размер на 38 хил. лева за 

2022 г. и печалба за 2026 г. в размер на 86 хил. лв. 

 

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  1 734 3 450 8 672 11 927 16 381 

Разходи 1 772 3 510  8 588 11 802 16 295 

Финансов резултат - 38 - 60 84 125 86 
 

Към бизнес плана „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

Изказвания по т.6.:  

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

Средна покупна цена лв./MWh 196,00 195,00 194,00 191,00 185,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 198,00 196,50 198,00 194,50 187,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 8 760 17 560 43 800 61 320 87 600 
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Докладва М. Трифонов. Работната група предлага на Комисията да вземе 

следното решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ:  

Одобрява бизнес план на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за дейността „търговия с 

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

 

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява бизнес план на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за дейността „търговия с 

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

 

 

В заседанието по точка шеста участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.7. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1589 от 23.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Юнит ЕНР“ ООД за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

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

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление вх. № Е-ЗЛР-Л-1029 от 

29.04.2022 г., подадено „Юнит ЕНР“ ООД, за одобряване на бизнес план за дейността 

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

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

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

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

енергетиката (НЛДЕ). 

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

издаването на лицензията. 

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

от лицензията. 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното:  

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Юнит 

ЕНР“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203460792, със седалище и 
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адрес на управление: гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 69, 

ет. 2, офис Подстанция. 

„Юнит ЕНР“ ООД се представлява от управителя Виктория Данчева Данкова. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло внесен.  

Собственици на капитала на заявителя са Виктория Данчева Данкова, гражданин 

на Р България и Надежда Георгиева Божилова, гражданин на Р България. 

„Юнит ЕНР“ ООД има следния предмет на дейност: Енергиен мениджмънт, 

предоставяне на енергийни и консултантски услуги, проучване, проектиране и 

изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения и технологии, включително 

инвестиционна дейност, експлоатация, поддръжка, сервиз, ремонт, настройка, 

мониторинг и модернизация, производство и търговия с електрическа енергия, 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане, 

повишаване на енергийната ефективност в промишлеността, селското стопанство, 

туризма, търговията, услугите и бита, използване на възобновяеми енергийни източници, 

както и всяка друга незабранена от законодателството на Република България дейност. 

Предвид горното, „Юнит ЕНР“ ООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

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

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“: 

„Юнит ЕНР“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за 

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

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

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 5 880 MWh през 2022 г. до 11 660 MWh през 2026 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

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

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в 

размер на 118 хил. лв. и достига до 472 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  635 964 1 137 1 272 1 516 

Разходи 517 784 862 949 1 044 

Счетоводна печалба 118 180 275 323 472 

 

Към бизнес плана „Юнит ЕНР“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

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

вероятните заплахи за дейността си. 

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

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Юнит ЕНР“ ООД ще 

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

Средна покупна цена лв./MWh 97,00 103,00 110,00 116,00 123,00 

Средна продажна цена  лв./MWh 108,00 110,00 118,00 120,00 130,00 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 880 8 760 9 636 10 600 11 660 
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притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

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

 

Изказвания по т.7.: 

Докладва М. Трифонов. Работната група предлага на Комисията да вземе 

следното решение: 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ:  

Одобрява бизнес план на „Юнит ЕНР“ ООД за дейността „търговия с 

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

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

2022 г. – 2026 г. 

Председателстващият установи, че няма изказвани и подложи на гласуване 

проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Юнит ЕНР“ ООД за дейността „търговия с 

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

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

2022 г. – 2026 г. 

 

В заседанието по точка седма участват членовете на Комисията Александър 

Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с два гласа „за” (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев 

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

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

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

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

По т.2. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността 

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

По т.3. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за дейността 

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

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

По т.4. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Солар СВ“ ООД за дейността „търговия с електрическа 

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

група“, за периода 2022 г. – 2026 г. 
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По т.5. както следва: 

Одобрява бизнес плана на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа 

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

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

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

По т.6. както следва: 

Одобрява бизнес план на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за дейността „търговия с 

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

По т.7. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Юнит ЕНР“ ООД за дейността „търговия с 

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

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

2022 г. – 2026 г. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК- 1583 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-23 от 28.06.2022 

г. - одобряване на бизнес план на „Актаел“ ЕООД за периода 2022 –2026 г.; 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1584 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-24 от 28.06.2022 

г. - одобряване на бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за периода 2022 –2026 г.; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1587 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-25 от 28.06.2022 

г. - заявление с вх. № Е-12-00-180 от 15.03.2022 г., подадено „Фактор Енерджи България“ ООД, 

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

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1591 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-26 от 28.06.2022 

г. - заявление с вх. № Е-12-00-1188 от 17.05.2022 г., подадено „Солар СВ“ ООД, за одобряване 

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

на „координатор на стандартна балансираща група“; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1588 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-27 от 28.06.2022 

г. - заявление с вх. № Е-13-137-2 от 16.03.2022 г., подадено „ГЕН-И София – Търговия и продажба 

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

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

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

6. Доклад с вх. № Е-Дк-1590 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-28 от 28.06.2022 

г. - заявление с вх. № Е-12-00-181 от 15.03.2022 г., подадено „ЕТМТ Енержи“ д.о.о., за 

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

7. Доклад с вх. № Е-Дк-1589 от 23.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-29 от 28.06.2022 

г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1029 от 29.04.2022 г., подадено „Юнит ЕНР“ ООД, за одобряване 

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

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

балансираща група“. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  служебен ангажимент 

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

ИСКРА СТАЙКОВА 

Протоколирал: 

 

 А. Фикова - главен експерт 


