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П Р О Т О К О Л 

 

№ 140 

 
София, 08.06.2022 година 

 

 

Днес, 08.06.2022 г. от 13:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя Станислав Тодоров.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Искра Стайкова (без право на глас).  

  

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

Л. Ненова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно 

Заповед № ЧР-ТР 110/17.05.2022 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Председателят 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 три гласа „за” (Станислав Тодоров – 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-1538 от 03.06.2022 г. и проект на решение относно: 

одобряване на бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

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

Хриси Йорданова, Александра Димитрова 

 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-1537/03.06.2022 г. и проект на решение относно: одобряване 

на бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2022 – 2026 г. 

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

Красимира Лазарова, Александра Димитрова 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1538 от 03.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 

2022 – 2026 г., установи следното: 
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В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 18.01.2022 г. от „Първо плинарско друщво“ 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-21 от 24.01.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

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

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

следното: 

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

издаване на лицензия „Първо плинарско друщво“ ООД 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 представения документ за актуално състояние от 18.10.2021 г. - извадка 

от Съдебния регистър на гр. Загреб, Република Хърватия, заявителят е дружество с 

ограничена отговорност с личен идентификационен номер 58292277611, ЕУИД 

HRSR.030070559, със седалище и адрес на управление: Република Хърватия, гр. Вуковар, 

Господарска зона № 13. 

„Първо плинарско друщво“ ООД има следния предмет на дейност: проектиране на 

газови мрежи, изграждане на газова мрежа, поддръжка на газова мрежа; производство и 

дистрибуция на топлинна енергия; проектиране, изграждане и поддръжка на битови 

инсталации за газ, санитарна, питейна и техническа вода за отопление; покупка и 

продажба на стоки, с изключение на оръжия и боеприпаси, лекарства и отрови; търговско 

посредничество на вътрешния и външния пазар; представителство на чуждестранни 

компании; организиране на услуги и панаири на вътрешния и външния пазар; 

строителство, проектиране и надзор; транспорт и дистрибуция на газообразни горива; 

монтаж, поддръжка и ремонт на измервателни уреди за контрол на газ; доставка на газ за 

тарифни клиенти; доставка на газ за привилегировани клиенти; дистрибуция на газ; 

туристически услуги в морския туризъм; туристически услуги при други форми на 

туристическо предлагане; други туристически услуги; туристически услуги, които 

включват спортно-развлекателни или приключенски дейности; приготвяне на храна и 

предоставяне на хранителни услуги; приготвяне и сервиране на питиета и напитки; 

предоставяне на услуги за настаняване; приготвяне на храна за консумация другаде със 

или без сервиране (в транспортни средства, на събития и т.н.) и доставка на тази храна 

(кетъринг); производство на електрическа и топлинна енергия от алтернативни и 

възобновяеми източници; производство, проектиране, монтаж, ремонт и поддръжка на 

соларно оборудване и устройства и соларни системи; производство на енергия; пренос на 

енергия; складиране на енергия; дистрибуция на енергия; управление на енергийни 

съоръжения; доставка на енергия; търговия с енергия и организация на енергийния пазар; 

търговия на едро с петролни продукти; производство на петролни продукти; 

транспортиране на нефт по нефтопроводи; транспорт на петролни продукти по 

продуктопроводи; транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с пътни превозни 

средства;транспорт на нефт, петролни деривати и биогорива с железопътен транспорт; 
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транспорт на нефт, петролни продукти и биогорива по водни пътища; транспорт на нефт, 

петролни деривати и биогорива по продуктопроводи и други видове транспорт; 

съхранение на нефт и петролни деривати; съхранение на втечнен нефтен газ; търговия на 

едро с втечнен нефтен газ; продажба на дребно на втечнен пропан-бутан (ВБП); 

топлоснабдяване; дейност на купувач на топлинна енергия; производство на 

електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; 

организиране на пазара на електроенергия; електроснабдяване; търговия с 

електроенергия; производство на газ; производство на природен газ; транспорт на газ; 

съхранение на газ; управление на ВБП терминал; дистрибуция на газ; организиране на 

пазара на газ; търговия с газ; транспорт за собствени нужди; дейности по обществен 

транспорт на пътници и товари във вътрешния автомобилен транспорт; транспорт за 

собствени нужди в международния автомобилен транспорт; наем на автомобили и други 

транспортни средства; отдаване под наем на машини и съоръжения за строителство и 

инженерни дейности и предмети за лична употреба  и домакински нужди; дейности по 

управление и поддръжка на недвижими имоти; брокерство на недвижими имоти; дейности 

с недвижими имоти; техническо тестване и анализ; електроинсталационни работи; 

изпълнение на инвестиционни дейности в чужбина; инсталиране на промишлени машини 

и съоръжения; опаковъчни дейности; производство и търговия с торове и подобрители на 

почвата; друга обработка на отпадъци; дейности по оползотворяване на отпадъци; 

медиация при управление на отпадъци; транспортни дейности; дейности по събиране на 

отпадъци; търговия с отпадъци; дейности по управление на отпадъците; управление на 

отпадъците; тестване и анализ на отпадъци; производство, търговия и употреба на 

химикали; дейности за мониторинг на качеството на въздуха; мониторинг на емисиите на 

замърсители на въздуха от стационарни източници; дейност по проверка на коректността 

на измервателната система за непрекъснат мониторинг на емисиите на замърсители във 

въздуха от стационарни източници.  

Капиталът на дружеството е в размер на 15 474 600,00 (петнадесет милиона 

четиристотин седемдесет и четири хиляди и шестстотин) хърватски куни. „Първо 

плинарско друщво“ ООД се управлява от Управителен съвет в състав: Павао Вуйновац 

(председател), Антония Главаш и Ивана Иванчич (членове на Управителния съвет). 

Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет (самостоятелно и 

независимо), или заедно от двама членове на Управителния съвет. 

Бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

„Първо плинарско друщво“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 

г., както следва: 

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

периода 2022 – 2026 г. 

„Първо плинарско друщво“ ООД планира да извършва изключително дейността по 

търговия на пазара на едро, без снабдяване на крайни клиенти с газ. Прогнозните 

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

представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

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

Прогнозни количества природен газ, GWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за покупка на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни цени за продажби на природен газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Заявителят е посочил, че е най-големия хърватски вносител на природен газ, 
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търгува, продава и снабдява природен газ на територията на страната, и търгува в Европа 

чрез компаниите в Унгария, Швейцария, Италия, Словения и Босна и Херцеговина. 

Заявителят отбелязва, че дружеството генерира 35-40% от приходите са от продажби от 

хърватския газов пазар, а останалите 60-65% от приходите са от продажби на природен газ 

извън страната. 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Първо плинарско друщво“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, 

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

една година от периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в 

размер на (…) хил. лв. 

Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. през 2026 г. 

Структурата на общите приходи включва единствено приходи от продажби. Общите 

разходи се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 

Структурата на общите разходи включва себестойност на продадените стоки и други 

разходи. 

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

които представляват текущи, а нетекущи активи не са планирани. 

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

вследствие на увеличение на неразпределена и текуща печалба. Нетекущи пасиви не са 

планирани, а 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. 

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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Първо 

плинарско друщво“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

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 нараства 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.  

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

„Първо плинарско друщво“ 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“. 
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Изказвания по т.1.: 

Докладва Л. Ненова. „Първо плинарско друщво” ООД е приложило бизнес план за 

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

изискуемите раздели, съгласно наредбата за лицензиране. От параметрите, които са 

заложени в бизнес плана е видно, че дружеството ще притежава необходимите 

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

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

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

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

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Първо плинарско друщво” 

ООД за периода 2022 – 2026 г. 

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

проекта на решение.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

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

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

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1537 от 03.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ 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-158 от 02.12.2021 г. от „Витол Газ енд Пауър“ 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-316 от 06.12.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи. 

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

документите по административната преписка, Комисията приема за установено 

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

издаване на лицензия „Витол Газ енд Пауър“ 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 представения документ за актуално състояние – извлечение от 

Търговския регистър към Търговската камара на Нидерландия, издаден на 16.08.2021 г., 

заявителят е търговско дружество, сравнимо с дружество с ограничена отговорност, 

учредено съгласно законите на Нидерландия, вписано в Търговския регистър под номер 

55951716, със седалище и адрес на управление: гр. Ротердам, К.П. ван дер Манделелан 

130, 3062 МВ, ПК 1546. 

Основната дейност на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е търговия с електричество и газ 

по тръби. Съгласно представения дружествен договор заявителят има следния предмет на 

дейност: търговия и логистика на природен газ и електричество, търговия с права върху 

въглеродни емисии, както и търговия с деривати и търговия на виртуални пазари, както и 

всичко, което е във връзка с предходното или би го подпомогнало; участие, извършване на 

управление, финансиране, ръководене, консултиране и предоставяне на услуги на други 

дружества и компании както в Нидерландия, така и извън нея; даване на заем и вземана на 

заем на парични средства, издаване на облигации, дългови удостоверения и други ценни 

книжа, както и сключване на споразумения, свързани с тях; даване на гаранция за дългове 

и други обвързвания на дружеството или на трети лица; придобиване, управляване, 

експлоатация, ипотекиране и отчуждаване на имущества, подлежащи на вписване в 

регистри; експлоатиране и търгуване с авторски права, патенти, мостри, тайни процедури, 

търговски марки и други търговски права на интелектуална и индустриална собственост; 

търгуване с валута, ценни книжа и имуществени активи в общия смисъл; извършване на 

всички видове промишлени, финансови и търговски дейности, и всичко останало, което е 

във връзка с изброеното по-горе или което би го подпомагало, всичко в най-широкия 

смисъл на понятието. 

Капиталът на дружеството е в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) евро и е 

изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Витол“ Б.В. „Витол Газ енд Пауър“ 

Б.В. се управлява и представлява от Управителен съвет (УС), в състав: Андриес Пиетер 

Еелтинк – Председател (еднолично упълномощен), Валънтайн Джъстин Дъглас – 

Директор (еднолично упълномощен), Моника Ирене Постхумус – Директор (еднолично 

упълномощена). Дружеството се представлява от всеки един от членовете на УС 

поотделно. 

Бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2022 – 2026 г. 

„Витол Газ енд Пауър“ 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. 

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. планира следните дейности в България: двустранна 

търговия на едро и чрез „Газов хъб Балкан“ в дългосрочен и краткосрочен план; 

трансгранична търговия; резервиране на преносен капацитет; дългосрочни и краткосрочни 

сделки; съхранение на природен газ и участие в търгове за съхранение. 

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на 

природния газ, с включени цени за достъп и пренос, са представени в таблица № 1: 
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                  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, МWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, евро/MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни цени за продажби на 

природен газ на клиенти, евро/MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Витол Газ енд Пауър“ 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, както следва: (…) хил. 

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

(…) хил. евро за 2026 г. 

Общите приходи нарастват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро през 2026 г. 

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

за 2026 г.  

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

Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите 

активи на дружеството намаляват от (…) хил. евро за 2022 г. на (…) хил. евро за 2026 г. 

Основният капитал за 2022 г. е (…) хил. евро и остава с непроменена стойност за периода. 

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

вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от (…) хил. евро за 

2022 г. на (…) хил. евро 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 

положителна стойност. 

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. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Счетоводна печалба (хил. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. евро) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Витол 

Газ енд Пауър“ 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 2022 г. се увеличава до (…) през 2026 г. 

Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да 

обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ 

степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (…) за 2022 
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г. и се увеличава до (…) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има 

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

Заложените в бизнес плана параметри, биха осигурили на дружеството необходимите 

материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във 

връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. 

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

„Витол Газ енд Пауър“ 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“. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Л. Ненова. „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е приложило бизнес план за 

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

изискуемите раздели, съгласно наредбата за лицензиране. От параметрите, които са 

заложени в бизнес плана е видно, че дружеството ще притежава необходимите 

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

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

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

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

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 

за периода 2022 – 2026 г. 

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

проекта на решение.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за осъществяване на 

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

 

В заседанието по точка втора участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

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

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

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на 

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

 

По т.2. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за осъществяване на 

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

 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-1538 от 03.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-21 от 

08.06.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за 

периода 2022 – 2026 г. 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-1537/03.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-22 от 08.06.2022 

г. относно одобряване на бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. за периода 2022 – 2026 

г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

         ИСКРА СТАЙКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 

 Н. Косев - главен експерт 

 

 


