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П Р О Т О К О Л 
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София, 05.07.2022 година 

 

Днес, 05.07.2022 г. от 10:10 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 М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен 

газ“ и Р. Тахир – началник отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ 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-1600 от 28.06.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Телегаз“ ООД за периода 2022 –2026 г. 

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

Людмила Ненова, Александра Димитрова. 

 

 2. Доклад с вх. № Е-ДК-1599 от 28.06.2022 г. и проект на решение относно 

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

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

Александра Димитрова 

 

По т. 1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1600 от 28.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Телегаз“ 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-12 от 21.02.2022 г. от „Телегаз“ ООД с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, 
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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-45 от 23.02.2022 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 „Телегаз“ 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.  

„Телегаз“ ООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220210094723 

от 10.02.2022 г., „Телегаз“ ООД e дружество с ограничена отговорност с ЕИК 202823854, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на 

управление: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, бул. 

„Арсеналски“ № 123, бл. 1а. 

„Телегаз“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с въглеводороди, 

природен газ и всякакви видове газове, както и всяка друга дейност, свързана с газ; 

търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти; консултантски 

и инженерингови услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, 

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

посредничество и представителство на български и чуждестранни лица в страната и 

чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност след получаване на 

съответното разрешително или лиценз. 

Капиталът на дружеството е в размер 7000 (седем хиляди) лева, състоящ се от 7000 

(седем хиляди) дяла, всеки от които на стойност от 1 (един) лев. 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.  

Видно от Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220210094723 от 

10.02.2022 г., както и от извършена служебна справка в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията съдружници в дружеството с равен дял от капитала са: Георги 

Валентинов Николов, с размер на дялово участие 3500 лв. (50%) и Димитър Христов 

Бартов, с размер на дялово участие 3500 лв. (50%).  

Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителите. 

Дружеството се управлява и представлява от управител или управители, действащи 

поотделно. Управител на „Телегаз“ ООД е Георги Валентинов Николов. 

Бизнес план на „Телегаз“ ООД за периода 2022 – 2026 г. 

„Телегаз“ 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. 
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Дружеството предвижда да продава природен газ на небитови клиенти 

(индустриални консуматори), на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните 

покупни и продажни цени на природния газ са определени на база сравнителен анализ от 

борсите в Холандия (TTF), Австрия (CEGH), Румъния (BRM), Унгария (HUDEX) и 

България, 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. 

„Телегаз“ 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 

„Телегаз“ 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 (…) 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., вследствие на увеличаване на търговски и други вземания и на 

паричните средства и еквиваленти.  

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

вследствие на увеличение на основния капитал, неразпределената и текуща печалба. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. 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.) (…) (…) (…) (…) (…) 

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

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

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи 

със собствен капитал (СК/ДА) 
(…) (…) (…) (…) (…) 
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В бизнес плана „Телегаз“ 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 

„Телегаз“ ООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от (…) през 2021 г. до (…) през 2025 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 за покриване със собствени средства на задълженията си от 2025 г. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова 

структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Телегаз“ ООД ще бъде 

добро за целия период на бизнес плана. 

 

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

„Телегаз“ 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“. 

 

Изказвания по т. 1.: 

Докладва М. Димитров. През предходната седмица Комисията е издала лицензия за 

„търговия с природен газ“ на „Телегаз“ ООД по подадено от дружеството заявление до 

Комисията. Към заявлението на дружеството е приложен и бизнес план, обхващащ 

периода 2022 – 2026 г. Бизнес планът съдържа прогнозни цени и количества за продажба 

на природен газ за посочения период, общо приходи и разходи, счетоводна печалба и 

финансови резултати. Така заложените параметри в бизнес плана на дружеството ще 

осигурят необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните 

му задължения. 

М. Димитров прочете диспозитива на 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 „Телегаз“ ООД за осъществяване на дейността 

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

А. Йорданов каза, че в хода на производството по издаване на лицензията е задал 

въпрос на работната група свързан с корпоративен заем, с който дружеството осъществява 

дейността си. Дружеството, което предоставя заема е лицензиант по друга лицензия за 

осъществяване на дейности в сектор „Енергетика“. А. Йорданов поясни, че неговата молба 

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 
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е била работната група да провери отчетите на другото дружество, което е в сектор 

„Енергетика“. Дружеството набрало ли е такива приходи, в какъвто размер предоставя 

заем на „Телегаз“ ООД? Работната група направила ли е това проучване?  

Р. Тахир отговори, че работната група разполага с тази информация. 

А. Йорданов каза, че има информация във връзка с лицензионните такси и всичко 

останало. Работната група е трябвало да провери дали дружеството има съответните 

приходи, за да предостави заем. 

Р. Тахир каза, че самият отчет не е предоставен, но има преведени суми на сметката 

на „Телегаз“ ООД: (…) лв. 

А. Йорданов каза, на Р. Тахир да не бърза да отговаря и повтори въпроса, за да се 

разбере в какъв контекст е зададен. Другото дружество е лицензиант за „търговия с 

електрическа енергия“. Трябва да се установи произходът на средствата, поне от части, 

защото става въпрос за корпоративен заем. Ако заемът е банков, банката ще е изследвала 

този въпрос. За да се направи най-малкото по този случай, е можело да се провери другото 

дружество, което е лицензиант за „търговия с електрическа енергия“: дали за предходните 

две години е набрало съответните приходи, които поне да покрият размера на заема, който 

предоставя. А. Йорданов поясни, че това е бил въпросът му. 

М. Димитров отговори, че тази проверка не е направена и информацията не е 

изследвана към момента. 

А. Йорданов каза, че в хода на процедурата по издаване на лицензия е помолил 

работната група да бъде проведено такова проучване и сега отново има същата молба: да 

се направи проверка. 

М. Димитров каза, че ще бъде направена проверка и информацията ще бъде 

предоставена на А. Йорданов. 

А. Йорданов каза, че съгласно Закона за енергетиката Комисията има задължения и 

по други закони и поясни, че се надява в случая да не става въпрос за обезпокоително 

финансиране и доколкото е в рамките на възможното това трябва да се изследва. А. 

Йорданов поясни, че няма да гласува „против“, но обръща внимание на работната група 

по този въпрос. 

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 „Телегаз“ 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 – 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, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1599 от 28.06.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Митилинеос“ 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-10 от 15.02.2022 г. от „Митилинеос“ 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-42 от 17.02.2022 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 „Митилинеос“ С.А. 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.  

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

Гърция. Видно от представените документи за актуално състояние (Удостоверение за 

актуално състояние с реф. № 1588122.2303648 от 06.09.2021 г. от Министерство на 

развитието и инвестициите на Република Гърция, Удостоверение № 9263 от 10.09.2021 г. 

от Търговско-промишлената камара на Атина и подробно Удостоверение за 

представителна власт с реф. № 1588122.2303649 от 06.09.2021 г. от Министерство на 

развитието и инвестициите на Република Гърция), заявителят е публично дружество с 

ограничена отговорност, вписано в Единния търговски регистър на Р Гърция под номер 

757001000, със седалище и адрес на управление: гр. Маруси, ул. „Артемидос“ № 8, 15125. 

„Митилинеос“ С.А. има следния предмет на дейност: производство на алуминий, 

производство на метални конструкции и части от конструкции; производство на 

компютри и периферно оборудване; ремонт на машини; монтаж на промишлени машини и 

оборудване; производство на електроенергия; търговия с електроенергия; производство и 

разпределение на топлинна енергия и климатизация; събиране, обработка и снабдяване с 

вода; канализация; събиране на неопасни отпадъци; обработка и обезвреждане на 

неопасни отпадъци; възстановка на сортирани материали; дейности по възстановяване и 

други услуги по управление на отпадъците; строителство на жилищни и нежилищни 

сгради; строителство на пътища и магистрали; строителство на железопътни линии, 

включително подземни; строителство на мостове и тунели; изпълнение на комунални 

проекти за течности; изпълнение на комунални проекти за електроенергия и 

телекомуникации; изпълнение на други инженерни продукти; електрически инсталации; 

други строителни инсталации; други специализирани строителни дейности; продажба на 

други моторни превозни средства; търговия на едро с части и аксесоари за моторни 

превозни средства; търговия на дребно с части и аксесоари за моторни превозни средства; 

представители, участващи в продажбата на горива, руди, метали и промишлени химикали; 

представители, участващи в продажбата на машини, промишлено оборудване, кораби и 
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самолети; продажба на едро на обзавеждане, килими и осветително оборудване, продажба 

на едро на други машини и оборудване; продажба на едро на твърди, течни и газообразни 

горива и свързани продукти; продажба на едро на метали и метални руди; продажба на 

едро на химически продукти; продажба на дребно на електрически домакински уреди в 

специализирани магазини; продажба на дребно на други нови стоки в специализирани 

магазини; продажба на дребно чрез поръчки по пощата или интернет; транспорт по 

тръбопроводи; услуги, идентични със сухоземен транспорт; публикуване на друг софтуер; 

дейности по компютърно програмиране; дейности по управление на компютърни 

съоръжения; обработка на данни, хостинг и свързани дейности; дейности, свързани с 

притежание на дружества; финансов лизинг; други спомагателни дейности към финансови 

услуги, с изключение на застрахователна дейност и пенсионни фондове; покупко-

продажба на собствени недвижими имоти; отдаване под наем и управление на собствени 

или наети недвижими имоти; консултантски услуги по стопанско управление и други; 

инженерни дейности и свързани технически консултации; други изследвания и 

експериментални разработки в областта на природните науки и инженерството; отдаване 

и наемане на автомобили, включително леки автомобили; отдаване и наемане на 

строителни и инженерни машини и оборудване; отдаване и наемане на други машини, 

оборудване и материални активи; лизинг на интелектуална собственост и сходни 

продукти, с изключение на произведения, защитени с авторско право; друг вид 

осигуряване на човешки ресурси; регулиране и принос към по-ефективна търговска 

дейност; други образователни услуги; дейности, свързани с членски организации на 

бизнеса и работодателите; дейности, свързани с професионални членски организации. 

Капиталът на дружеството е в размер на 138 604 426,17 евро (сто тридесет и осем 

милиона шестстотин и четири хиляди четиристотин двадесет и шест евро и седемнадесет 

цента), разделени на 142 891 161 (сто четиридесет и два милиона осемстотин деветдесет и 

една хиляди сто шестдесет и една) поименни акции, всяка с номинална стойност от 

деветдесет и седем цента (0,97 евро). Акциите на дружеството са допуснати за търгуване 

на Пазара за ценни книжа на Фондовата борса на Атина. 

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.  

Видно от приложеното Удостоверение с Протокол № 3930 от 23.11.2021 г., 

следните две инвеститорски сметки в Системата за безналични ценни книжа притежават 

повече или равни на 5% от общия брой обикновени акции на дружеството (с изключение 

на собствените 7 625 983 броя акции или 5,337% акции на дружеството в съответствие с 

програмата за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството): „Ферезия“ ЛТД, 

частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на 

Република Кипър, притежава 19 201 2019 акции в дружеството (13,438%); „Килтео“ ЛТД, 

частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на 

Република Кипър, притежава 18 718 330 акции в дружеството (13,100%). „Ферезия“ ЛТД и 

„Килтео“ ЛТД са 100% собственост на „Рокалдо“ ЛТД, частно дружество с ограничена 

отговорност, учредено съгласно законите на Република Кипър. Едноличен собственик на 

„Рокалдо“ ЛТД е „Емергия Холдингс“ ЛТД, регистрирано като частно дружество с 

ограничена отговорност в Република Кипър. „Емергия Холдингс“ ЛТД е 100 % 

собственост на Евангелос Митилинеос, гражданин на Република Гърция. Обикновените 

поименни акции (142 891 161) на „Митилинеос“ С.А. се търгуват на Атинската фондова 

борса. Заявителят посочва, че за тези акции е невъзможно да бъдат представени данни с 

информация за всички физически лица. В тази връзка заявителят е представил декларация 
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относно структурата на дружеството, както и документ с реф. № 4598, издаден от 

Атинската фондова борса и документи с реф. № 3930 от 23.11.2021 г. и с протоколен № 

2883 от 13.09.2021 г., издадени от Централния депозитар към Атинската фондова борса. 

Видно от представеното Известие с реф. № 2397341 от 02.07.2021 г. за вписване в 

Единния търговски регистър на информация по отношение на „Митилинеос“ С.А. от 

Министерство на развитието и инвестициите на Р Гърция, дружеството се управлява и 

представлява от Съвет на директорите, който се състои от 11 членове – трима 

изпълнителни и осем неизпълнителни директори. Съветът на директорите е в състав: 

Евангелос Митилинеос (изпълнителен член, председател и главен изпълнителен 

директор), Спиридон Касдас (заместник-председател А и неизпълнителен член), 

Евангелос Крисафис (заместник-председател Б и изпълнителен член), Димитриос 

Пападопулос (изпълнителен член), Йоанис Петридис (независим неизпълнителен член), 

Панайота Антонаку (независим неизпълнителен член), Емануил Какарас (независим 

неизпълнителен член), Константина Мавраки (независим неизпълнителен член), Алексиос 

Пилавиос (независим неизпълнителен член), Наталия Николаиди (независим 

неизпълнителен член), Антони Барцокас (независим неизпълнителен член). 

Заявителят се представлява от председателя на Съвета на директорите (главен 

изпълнителен директор) или от всеки две от изброените лица, действащи съвместно 

(съвместно право на подпис), при условие, че поне едно от тези лица има право на първи 

подпис. Право на първи подпис се предоставя на: Христос Гавалас, Панайотис 

Гарделинос, Йоанис Калафатас, Панайотис Канелопулос, Еленос-Георгиос Караиндрос, 

Нтинос Бенрумпи, Димитриос Пападопулос, Фотиос Спиракос, Димитриос Стефанидис.  

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

„Митилинеос“ 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. 

„Митилинеос“ С.А. планира да участва на пазара на природен газ на едро.  

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. 

Обем на продажбите на природен газ, GWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозни покупни цени от вносни източници, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ за промишлени 

цели , лв./MWh  
(…) (…) (…) (…) (…) 

Цени за продажби на природен газ на организиран 

пазар и търговия на едро, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

В бизнес плана „Митилинеос“ С.А. е представило SWОT анализ, в който 

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

вероятните опасности за дейността си. 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Митилинеос“ 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. 
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Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да бъдат в размер на (…) хил. лв. за 2022 г. до края на 2026 

г. 

Общо активите нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. до (…) млн. лв. през 2026 г. 

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

активи на дружеството нарастват от (…) млн. лв. за 2022 г. на (…) млн. лв. за 2026 г. 

Собственият капитал нараства от (…) млн. лв. за 2023 г. на (…) млн. лв. за 2026 г. 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви са планирани в 

размер на (…) млн. лв. за периода на бизнес плана. 

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

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

положителни стойности. 

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

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

балансова структура, са посочени в Таблица № 2: 

 
Таблица № 2 

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

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

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

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

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

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

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Митилинеос“ С.А. 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., 

което означава, 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 2023 

г. и се увеличава до (…) през 2026 г. 

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

„Митилинеос“ 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. На 30.06.2022 г. Комисията е приела Решение № Л-616 за 

издаване на лицензия на „Митилинеос“ С.А. Към заявлението за издаване на лицензия 

„Митилинеос“ С.А. е приложило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. Бизнес планът 

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

енергетиката. От анализа на прогнозата на годишните финансови отчети и от параметрите 

на бизнес плана може да се направи извод, че параметрите, които са заложени в бизнес 

плана на „Митилинеос“ С.А. за периода 2022 – 2026 г. ще осигурят на дружеството 

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 

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

група предлага на Комисията да реши: 

 

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

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

А. Йорданов каза, че извън това, което е коментирал по предходната точка от 

дневния ред иска коментира още един въпрос. Защо конкретният текст на лицензиите, 

които издава Комисията (съответно и на бизнес плановете) не е публично достояние? 

Идеята е всъщност те да показват с какъв ангажимент дружеството е кандидатствало пред 

Комисията за издаване на лицензия. Отговор на този въпрос няма да се намери в закона, 

но повече от нормално е (ако Комисията е издала лицензия) всеки потенциален клиент да 

може да се запознае със задълженията на дружеството по лицензия и съответно с бизнес 

планът, който е ангажимент да осъществява дейност за идните 5 години. А. Йорданов 

поясни, че въпросът е малко риторичен. 

М. Димитров запита А. Йорданов дали има предвид да се публикуват текстовете на 

лицензиите и на бизнес плана, както са представени. 

Р. Тахир каза, че има търговска тайна. 

А. Йорданов каза, че Р. Тахир отново бърза с отговора. Лицензията е 

ангажиментът, който съответният търговец поема пред Комисията за осъществяване на 

дейността. Лицензията е онова нещо, до което всеки клиент би следвало да има достъп, за 

да се ориентира, когато избира търговец. Ако се говори отново за търговски тайни, то въз 

основа на какво клиентът избира търговец откъде ще знае какви ангажименти е поело 

дружеството с издаването на лицензията. 

М. Димитров отбеляза, че е разумно текстът да е публичен и всеки един 

потенциален клиент на дружеството да се запознае с изискванията. 

А. Йорданов допълни, че това е само въпрос за бъдещо обсъждане и не касае 

приемането на конкретния бизнес план, но е нещо, което може да се подобри в практиката 

на Комисията. 

М. Димитров каза, че ако визията е да отпаднат бизнес плановете, напълно 

основателно е всеки един потенциален клиент, както и съществуващ клиент на 

дружеството, да знае какви са задълженията на дружеството според лицензията и счита, че 

това е разумно. 

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 „Митилинеос“ С.А. за осъществяване на дейността 

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

 

В заседанието по точка втора участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев. 

 

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

Йорданов – за, Благой Голубарев – за), от които два гласа (Александър Йорданов, Благой 
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Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т. 1. както следва: 

Одобрява бизнес план на „Телегаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия 

с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г. 

 

По т. 2. както следва: 

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

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

 

 

Приложения: 

 1. Доклад с вх. № Е-ДК-1600 от 28.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-30 от 

05.07.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Телегаз“ ООД за периода 2022 –2026 г. 

 2. Доклад с вх. № Е-ДК-1599 от 28.06.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-31 от 

05.07.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Митилинеос“ С.А. за периода 2022 –

2026 г. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

         ИСКРА СТАЙКОВА 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева –главен експерт 

 

 


