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П Р О Т О К О Л 

 
№ 192 

 

София, 20.07.2022 година 

 

Днес, 20.07.2022 г. от 10:25 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“, Х. Йорданова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

природен газ“ (съгласно Заповед № 701/11.07.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Членът на Комисията Александър Йорданов каза, че поради служебна 

ангажираност е упълномощен от председателя на КЕВР да води закритото заседание в 

състав „Енергетика“. 

 

Председателстващият Александър Йорданов установи, че има кворум и 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), от които два гласа (Александър 

Йорданов, Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в сектор Енергетика. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1656 от 15.07.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за периода 2022 –2026 г. 

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

Ненова, Любослава Джоргова 
 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1657 от 15.07.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за периода 2022 –2026 

г.  

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

Дечева, Александра Димитрова 
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3. Доклад с вх. № Е-Дк-1658 от 15.07.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за периода 2022–2026 г.  

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

Йорданова, Александра Димитрова 

 

По т. 1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1656 от 15.07.2022 

г. относно одобряване на бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за периода 

2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-20 от 10.03.2022 г. от „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 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-62 от 14.03.2022 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 „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 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 вписване и актуално състояние, 

издадено от Търговския регистър при търговската камара на Нидерландия, заявителят е 

дружество сравнимо с дружество с ограничена отговорност с номер 27259906 и номер 

за данъчна идентификация (RSIN номер) 812093677, със седалище и адрес на 

управление: „Карел ван Бaландтлаан“ (Carel van Bylandtlaan) № 30, 2596HR, Хага ('s-

Gravenhage). „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. има следния предмет на дейност: преработка, 

пренос и съхранение на, както и търговия с течни и газообразно въглеводороди и 

продукти произведени от тях; генериране, преработка и пренос на, както и търговия с 

електричество и продукти произведени от него; участие, придобиване на дял по друг 

начин във, предоставяне на услуги на, както и управление на други предприятия, от 

какъвто и да е характер.  

Капиталът на дружеството е в размер на 18 006 900 (осемнадесет милиона шест 

хиляди и деветстотин) евро.  

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 „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. е „Шел 

Недерланд“ Б.В., дружество регистрирано в Нидерландия. „Шел Недерланд“ Б.В. е 

100% собственост на „Шел Петролиум“ Н.В., регистриран съгласно законодателството 

на Нидерландия. Едноличен собственик на капитала на „Шел Петролиум“ Н.В. е „Шел“ 
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ПЛС, вписано в Регистъра на дружествата за Англия и Уелс, като заявителят декларира, 

че няма физически лица, който да притежават повече от 10% от капитала на „Шел“ 

ПЛС. В тази връзка дружеството е представило извлечения от Търговския регистър на 

търговската камара на Нидерландия и Удостоверение, издадено от Службата за 

дружествата на Англия и Уелс. В допълнение „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. е представил 

декларация за липса на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. се управлява от Управителен съвет в състав: 

Робертус Якобус, Корнелия Богерс, Борис Ластдрагер и Мартейн Плаум. 

Управителният съвет е оправомощен да представлява дружеството, като в случай, че 

има повече от един действащ директор, може да се представлява и от две съвместно 

действащи лица – двама директори или един директор и един притежател на генерално 

пълномощно или двама притежатели на генерално пълномощно. 

Бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за периода 2022 – 2026 г. 

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 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. 

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. планира да участва в пазара на търговия на едро на 

природен газ. 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 (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 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.  

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

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

на дружеството намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на намаляване на търговските вземания.  

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

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

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

(…) хил. лв. за 2025 г., като за 2026 г. не са предвидени краткосрочни задължения. 

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: 
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 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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Шел 

Енерджи Юръп“ Б.В. 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 (…) през 2023 г. се увеличава на (…) за 2025 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 (…) за 2025 г. Това е показател, че дружеството може и да има 

затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.  

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

„Шел Енерджи Юръп“ Б.В. в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:   

С писмо с вх. № Е-12-00-1151 от 09.05.2022 г. „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. е 

посочило, че информацията, свързана с бизнес плана за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“, следва да бъде третирана като търговска тайна, тъй като 

излага намерението на дружеството за осъществяване на тази дейност.  

Посочените от „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. данни представляват факти и 

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

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва 

да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и 

лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между 

търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена 

посочената информация.  

 

Изказвания по т. 1.: 

А. Йорданов отбеляза, че бизнес планът на дружеството е подаден ведно със 

заявлението за издаване на лицензия. В административната процедура по издаване на 

лицензия бизнес планът също е разглеждан, тъй като ще бъде за втори път, А. Йорданов 

помоли докладващите за по-кратко представяне на доклада.  

Докладва М. Димитров. В Комисията е постъпило заявление от „Шел Енерджи 

Юръп“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“. Към това заявление е приложен и бизнес план на дружеството за 

периода 2022 – 2026 г. Параметрите, заложени в него, както е споменавано и на 

предишни заседания, ще осигурят на дружеството необходимите материални, 

финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с 
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осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Дружеството е посочило, че 

следва да бъде заличена информация, свързана с търговската тайна, като работната 

група счита, че искането е основателно. 

А. Йорданов каза на М. Димитров да посочи каква информация се иска от 

дружеството да бъде заличена. 

М. Димитров каза, че посочените от дружеството данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанската дейност на дружеството по отношение на 

прогнозните цени, количества, които са посочени в табличен вид.  

А. Йорданов се съгласи и помоли М. Димитров да продължи с докладването. 

М. Димитров каза, че в диспозитива на настоящия доклад, работната група 

предлага на Комисията следното:  
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 

да реши да одобри бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на 

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

А. Йорданов каза, че има общо изказване по повод на информацията, която се 

заличава като търговска тайна, посочена от заявителя. В следващите разглеждания на 

мотивите на заявителите по такива преписки работната група да изяснява кои негови 

частни интереси биха били увредени от разкриването на съответната информация, 

защото не цялата информация, свързана със стопанската дейност на един лицензиант 

може автоматично да се претендира като защитена по закон информация. Тук става 

въпрос за прогнози и най-вероятно те са продукт от интелектуална дейност. Най-

вероятно могат да бъдат търговска тайна, но работната група трябва да се отнася малко 

по-критично към тези претенции в самата кореспонденция със заявителя, за да не се 

заличават в мотивната на протоколите и решенията части от данни, които са важни за 

обществеността, за да си направи преценка за намеренията на лицензианта по 

отношение на участието му на пазара. Лицензиантите трябва да бъдат питани кои 

конкретни техни частни интереси биха били увредени при разкриване на съответната 

информация, защото това е единственият критерий, по който може да се прецени дали 

тя следва да е защитена, или не следва. 

М. Димитров изрази съгласие с коментара на А. Йорданов.  

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

доклада и проекта на решение.  

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т. 2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1657 от 15.07.2022 

г. относно одобряване на бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за 

периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1012 от 05.05.2022 г. от „Фактор Енерджи България“ ООД 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-1038 от 16.05.2022 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 „Фактор Енерджи България“ ООД 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-12-00-1134 от 05.05.2022 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.  

„Фактор Енерджи България“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от 

Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. 

№ 20220207130029 от 07.02.2022 г. „Фактор Енерджи България“ ООД e дружество с 

ограничена отговорност с ЕИК 206744851, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, 

Област София (столица), Община Столична, Район Лозенец, ул. „Добри Войников“ № 

47, ет. 1, ап. 2. Дружеството е учредено през 2021 г.   

„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 

производството и търговията с електроенергия и природен газ, както и всякакви други 

дейности, незабранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 10 000 (десет хиляди) лева, разделен на 

100 (сто) дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 (сто) лева. Капиталът е 

изцяло записан и внесен от съдружниците.  

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 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 



 

7 

[TLP-AMBER] 

Ниво 2 

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.   

Органи на „Фактор Енерджи България“ ООД са Общото събрание на 

съдружниците и управител. Дружеството се управлява и представлява от Емилио Парес 

– управител. 

Бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

„Фактор Енерджи България“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 

2026 г.  

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

периода 2022 – 2026 г. 

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

след издаване на лицензия от КЕВР, като активен участник във всички пазарни 

сегменти на организираните борсови пазари – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Българска 

енергийна търговска платформа“ АД. 

„Фактор Енерджи България“ ООД планира количествата природен газ за 

покупко-продажба на база проучване на групи потребители, да се увеличат от (…) 

MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. Прогнозните количества природен газ за 

търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

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

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

Общо покупко-продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Фактор Енерджи България“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, 

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

целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години 

в размер на: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) 

хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. лв. за 2026 г. 

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

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

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

външни услуги, заплати и социални осигуровки и други. 

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

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

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

на (…) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на паричните средства и 

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

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

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 

2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за 

периода 2022 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

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

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

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

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

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи 

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

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „Фактор Енерджи България“ ООД е представило SWОT анализ, в 

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

и вероятните опасности за дейността си. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Фактор Енерджи България“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

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

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

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

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

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на 

привлечени средства, се изменя от (…) за 2022 г. на (…) през 2026 г. Това е показател, 

че дружеството няма да има затруднения да покрива със собствени средства 

задълженията си. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на 

база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на 

„Фактор Енерджи България“ ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес 

плана. 

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

„Фактор Енерджи България“ ООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще 

осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за 

изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Фактор Енерджи 

България“ ООД заявление и която следва да бъде неразгласявана:   

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1012 от 27.05.2022 г. „Фактор Енерджи България“ 

ООД е посочило, че информацията, свързана с бизнес плана за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“, следва да бъде третирана като търговска тайна. В 

тази връзка е представило бизнес план на дружеството, със заличена информация. 

Според заявителя заличената информация представлява търговска тайна, тъй като част 

от нея съдържа прогнози за пазарите на природен газ и параметрите, при които 
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дружеството възнамерява да сключва сделки и да реализира печалба, друга част 

съдържа банкова тайна и е чувствителна за дружеството, а трета част е от 

информационната сигурност на заявителя и публичното й обявяване би изложило на 

потенциален риск сигурността на системите за търговия. 

Посочените от „Фактор Енерджи България“ ООД данни представляват факти и 

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

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва 

да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и 

лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между 

търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената информация.  

 

Изказвания по т. 2.: 

Докладва Г. Дечева. В приложения от „Фактор Енерджи България“ ООД бизнес 

план за дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г., отговаря по 

форма и съдържание на нормативните изисквания, залегнали в Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката. От параметрите, които са заложени в бизнес 

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

ресурси, за да осъществява дейността „търговия с природен газ”. Предвид горното и на 

основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и 

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да 

обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

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

България“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

А. Йорданов помоли Г. Дечева преди на прочете диспозитива на решението да 

съобщи кои данни дружеството иска да бъдат заличени.  

Г. Дечева каза, че данните, които „Фактор Енерджи България“ ООД е посочило, 

че иска да бъдат заличени са свързани със стопанската дейност. Самото дружество е 

посочило, че това е в негов интерес и затова е предприело тези мерки, за да се заличат 

прогнозните цени, количества, цени за покупка и за продажба на природен газ, както и 

бъдещите разходи/приходи, които са залегнали в бизнес плана на дружеството. 

Г. Дечева прочете диспозитива на проекта на решение: 

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 „Фактор Енерджи България“ ООД за осъществяване 

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

А. Йорданов каза, че и по тази точка от дневния ред има общо изказване, с което 

да се опита да добави стойност върху това административно производство по 

одобряване на бизнес плановете. За всички следващи заявители в този сектор, 

специално търговията с природен газ, бизнес планът трябва да бъде разглеждан и от 

гледна точка на това какви продукти заявителят възнамерява да търгува, кои сегменти 
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на доставка ще покрие, осигурява ли широк спектър от услуги, които да предлага на 

клиентите или става въпрос за търговия на едро, участието му единствено на борсов 

сегмент ли ще бъде и съответно ще извършва ли реекспорт, или внос на природен газ. В 

крайна сметка при издаването на лицензия за търговия с природен газ основният фокус 

следва да бъде в каква степен съответните търговски участници ще задоволяват 

потребностите на потребителите на българския пазар. Трябва да има особен фокус при 

следващото разглеждане на бизнес плановете, което според А. Йорданов ще донесе 

допълнителна стойност на самото административно производство. 

Г. Дечева допълни, че дружеството „Фактор Енерджи България“ ООД е 

посочило в своя бизнес план, че ще участва във всички сегменти на борсовите пазари. 

Не е конкретизирано дали ще бъде ориентирано към големите потребители, към 

нестопанските или небитовите потребители. 

А. Йорданов каза, че това допълнение е важно и сега трябва да се проследи дали 

обещанието ще бъде спазено. 

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

доклада и проекта на решение.  

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1657 от 15.07.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за периода 2022 –2026 г.  

2. Одобрява бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД 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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т. 3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1658 от 15.07.2022 

г. относно одобряване на бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за 

периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1026 от 16.05.2022 г. от „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ 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-1049 от 20.05.2022 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: 
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В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за 

издаване на лицензия „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ 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-12-00-1185 от 16.05.2022 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.  

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е търговец, регистриран по законодателството 

на Република Кипър, 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 представените шест броя удостоверения от 08.04.2022 г. от 

Департамент на служителя по вписванията на дружества и интелектуална собственост, 

Никозия, към Министерство на енергетиката, търговията и промишлеността на 

Република Кипър, „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ e дружество с ограничена 

отговорност, учредено съгласно законите на Република Кипър, вписано под номер НЕ 

375510,със седалище и адрес на управление: ул. „Антуполеос“ № 28, Лакатамия, 2301, 

Никозия, Кипър. 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е с основен предмет на дейност „търговия с 

природен газ“. 

Капиталът на дружеството е в размер 5000 (пет хиляди) евро, разпределен на 

5000 (пет хиляди) акции, всяка от които с номинална стойност от 1 (едно) евро. 

Капиталът 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 „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е „Енсо 

Енерджи Инвестмънт Раиф Ви.Си.Ай.Си.Лимитед“, дружество, регистрирано съгласно 

законите на Република Кипър, вписано в Регистъра на Департамента на служителя по 

вписванията на дружества и интелектуална собственост на Никозия под номер НЕ 

427359. За установяване на корпоративната структура и действителния собственик на 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ са представени официални удостоверения с номера: 

НЕ 375510 от 08.04.2022г.; НЕ 427359 от 02.11.2021 г.; НЕ 425518 от 03.05.2022 г. от 

Регистъра на дружествата и интелектуалната собственост, Никозия, както и писмена 

резолюция на Съвета на директорите на дружеството от 12.01.2022 г. Видно от 

представените документи „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е 100% собственост на „Енсо 

Енерджи Инвестмънт Раиф Ви.Си.Ай.Си.Лимитед“, което е 100% собственост на 

„Абанорио Ентерпрайсис Лимитид“. „Абанорио Ентерпрайсис Лимитид“ е 100% 

собственост на Пласид Жозеф Емил Махуд, с адрес в Република Сърбия. 

Видно от представените Удостоверение номер НЕ 375510 от 08.04.2022 г. и 

Учредителен договор (Устав) на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“, дейността на 

дружеството  се ръководи от директори. В Учредителния договор е регламентирано, че 

директорите могат да упражняват всички правомощия на дружеството, освен тези, 

които по силата на закон или съгласно разпоредбите на договора следва да бъдат 

упражнявани от общото събрание на дружеството. В тази връзка е представена писмена 
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резолюция на Съвета на директорите на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ от 27.01.2022 

г., от която е видно, че всеки от директорите е упълномощен да извършва действия от 

името на дружеството. 

Видно от Удостоверение номер НЕ 375510 от 08.04.2022 г., и от писмена 

резолюция на Съвета на директорите от 27.01.2022 г., дружеството се управлява и 

представлява от Юлия Маслова и Йоанна Сотириу – директори. 

Бизнес план на на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за периода 2022 – 2026 г. 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ 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 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. 

В бизнес плана „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е представило SWОT анализ, в 

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

и вероятните опасности за дейността си. 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ планира количествата природен газ за покупко-

продажба да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. на (…) MWh през 2026 г. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

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

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

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

Прогнозни количества покупко-продажби на 

природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за покупка на природен 

газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни средни цени за продажби на природен 

газ, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е представило прогнозни счетоводни баланси, 

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

целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години 

в размер на: (…) хил. лв. за 2022 г.; (…) хил. лв. за 2023 г.; (…) хил. лв. за 2024 г.; (…) 

хил. лв. за 2025 г. и (…) хил. лв. за 2026 г. 

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

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

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

персонал, материали, външни услуги и други. 

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

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

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

на (…) хил. лв. за 2026 г. 

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

г., вследствие на натрупана печалба от минали години и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват от (…) хил. лв. за 

2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за 

периода 2022 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода 

прогнозираните парични наличности са с положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 
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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 

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

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

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

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

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

свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на 

финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на 

привлечени средства, се увеличава 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. Очакваните стойности на горепосочените показатели, 

определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото 

състояние на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ ще бъде много добро през периода на 

бизнес плана. 

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

„Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят 

на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с 

природен газ“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Озбор Ентерпрайсис 

Лимитед“ заявление и която следва да бъде неразгласявана:   

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1026 от 17.05.2022 г. „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е 

посочило, че информацията, свързана с бизнес плана за осъществяване на дейността 

„търговия с природен газ“, следва да бъде третирана като търговска тайна. В тази 

връзка е представило бизнес план на дружеството, със заличена информация. Според 

заявителя заличената информация представлява търговска тайна, тъй като част от нея 

съдържа прогнози за пазарите на природен газ и параметрите, при които дружеството 

възнамерява да сключва сделки и да реализира печалба, друга част съдържа банкова 

тайна, а трета част е от информационната сигурност на заявителя. 

Посочените от „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ данни представляват факти и 

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

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва 

да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и 

лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между 

търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е 

основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде 

заличена посочената информация.  
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Изказвания по т. 3.: 

Докладва Х. Йорданова. „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ е приложило 

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

който съдържа всички изискуеми раздели, съгласно изискванията на Наредбата за 

лицензиране. От параметрите на заложения бизнес план е видно, че дружеството 

ще притежава необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

дейността „търговия с природен газ“. 

По отношение на търговската тайна, според заявителя, заличената 

информация представлява търговска тайна, тъй като част от нея съдържа прогнози 

за пазарите на природен газ и параметрите, при които дружеството възнамерява да 

сключва сделки и да реализира печалба, от една страна, от друга страна, съдържа 

банкова тайна и трето, като търговска тайна счита информационната си сигурност. 

Това са мотивите, които заявителят е представил. 

На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от 

Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис 

Лимитед“  за периода 2022 – 2026 г. 

А. Йорданов каза, че коментарите, които е направил по предходните две точки 

са валидни и в този случай, а мотивната част по отношение на защитената по закон 

информация е малко по-прецизна и състоятелна, отколкото в другите заявления. 

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

доклада и проекта на решение. 

 

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

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

лицензиране на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1658 от 15.07.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за периода 2022–2026 г.  

2. Одобрява бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 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 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т. 1. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на 

дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 
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По т. 2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1657 от 15.07.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за периода 2022 –2026 г.;  

2. Одобрява бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД 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-1658 от 15.07.2022 г. относно одобряване на 

бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за периода 2022–2026 г.;  

2. Одобрява бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на 

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

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1656 от 15.07.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-32 от 

20.07.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за 

периода 2022 –2026 г.; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1657 от 15.07.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-33 от 

20.07.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Фактор Енерджи България“ 

ООД за периода 2022 –2026 г.;  

3. Доклад с вх. № Е-Дк-1658 от 15.07.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-34 от 

20.07.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис 

Лимитед“ за периода 2022–2026 г.  

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент 

 

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

        ИСКРА СТАЙКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 И. Зашева – главен експерт 

 

 
 


