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П Р О Т О К О Л 

 

№ 301 

 
София, 08.11.2022 година 

 

Днес, 08.11.2022 г. от 10:43 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

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

газ“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-2041 от 03.11.2022 г. и проект на решение относно 

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

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

Людмила Ненова, Грета Дечева, Любослава Джоргова 

 

2. Доклад с вх. № Е-ДК-2042 от 03.11.2022 г. и проект на решение относно 

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

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

Людмила Ненова, Александра Димитрова, Любослава Джоргова 

 

3. Доклад с вх. № Е-ДК-2043 от 03.11.2022 г. и проект на решение относно 

одобряване на бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 –

2026 г. 

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

Людмила Ненова, Александра Димитрова 

 

 

По т. 1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2041 от 03.11.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за периода 2022 – 2026 

г., установи следното: 
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В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено 

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1053 от 29.06.2022 г. от „Коген Загоре“ ЕООД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 

1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1084 от 04.07.2022 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 „Коген Загоре“ ЕООД 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. № Е-12-00-1302 от 29.06.2022 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.  

„Коген Загоре“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

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

20220607103915 от 07.06.2022 г. „Коген Загоре“ ЕООД e еднолично дружество с 

ограничена отговорност с ЕИК 123755105, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: oбласт Стара Загора, oбщина Опан, 

с. Ястребово, п.к. 6056. 

„Коген Загоре“ ЕООД има следния предмет на дейност: производство и търговия с 

електрическа и топлинна енергия, произведени по когенерационен принцип; търговия със 

зелени сертификати; проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане 

на граждански и промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура; 

изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения; внос и износ на 

суровини, преработени продукти и електрическа енергия; производство на промишлени 

изделия и стоки за бита; вътрешно и външнотърговска дейност, чрез внос, износ, обменни, 

бартерни, комисионни, реекспортни, складови, лизингови и други сделки и операции; 

туристическа дейност; импресарска и рекламно-информационна дейност; транспортна и 

спедиторска (без поща) дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с 

интелектуална собственост; осъществяване на всяка дейност, незабранена със закон или 

нормативен акт, която по предмет и обем изисква да се води по търговски в страната и 

чужбина, като за тези, за които се изисква разрешение – след неговото придобиване. 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер 5000 (пет хиляди) лева, 

разпределен на 500 (петстотин) равни дружествени дяла, всеки от които е на стойност 10 

(десет) лева.  

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

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

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

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните 

от тях лица.  

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220607103915 от 07.06.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е „Риск 

Инженеринг“ АД. Капиталът на дружеството е в размер на 526 300 (петстотин двадесет и 

шест хиляди и триста) лв., разпределен на 10 526 (десет хиляди петстотин двадесет и 
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шест) обикновени поименни акции. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в 

състав: Нели Стоянова Беширова, гражданин на Р България, Манол Емилов Чакъров, 

гражданин на Р България и Емилия Красимирова Стефанова, гражданин на Р България. 

„Риск Инженеринг“ АД се представлява от изпълнителния директор Нели Стоянова 

Беширова, която е и собственик на 85,5% от капитала на дружеството или 9000 бр. акции. 

Останалите 1526 бр. акции са собственост на: 1. Цветанка Кънчева Кацарова, Емилия 

Йорданова Маркова, Любомир Йорданов Кацаров – 500 бр. акции; 2. Дора Пенкова 

Бояджиева, Боряна Антонова Дончева, Лора Антонова Бояджиева – 500 бр. акции; 3. 

Владимир Стоянов Христов – 526 бр. акции. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Коген Загоре“ 

ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

Едноличният собственик на капитала на „Коген Загоре“ ЕООД решава въпросите 

от компетентността на Общото събрание, като орган на управление на дружеството. 

Заявителят се управлява и представлява от Нели Стоянова Беширова в качеството си на 

управител на „Коген Загоре“ ЕООД. 

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

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

периода 2022 – 2026 г. 

Заявителят декларира, че представения бизнес план за периода 2022 – 2026 г. е 

фокусиран върху търговията на едро с природен газ на свободния пазар, като 

представлява част от общия бизнес план на дружеството. „Коген Загоре“ ЕООД е 

представило SWОT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, 

възможностите за развитие и вероятните рискове за дейността си. 

„Коген Загоре“ ЕООД планира количествата природен газ за покупко-продажба да 

се увеличат от 40 000 MWh през 2022 г. на 120 000 MWh през 2026 г. Прогнозните 

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

представени в таблица № 1: 
 Таблица № 1 

№ Показател 
Мерна 

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

1 
Прогнозни  количества природен 

газ за търговия 
MWh 40 000 112 000 115 000 117 000 120 000 

2 
Прогнозна покупна цена на 

природния газ 
лв./MWh 212 233 257 282 310 

3 

Прогнозна продажна цена на 

природния газ за промишлени 

цели 

лв./MWh 222,14 244,15 271,79 294,53 327,65 

3.1 

Прогнозна продажна цена на 

природния газ на организиран 

пазар 

лв./MWh 220,48 242,45 270,03 292,76 325,82 

3.2 

Прогнозна продажна цена на 

природния газ за търговия с други 

търговци 

лв./MWh 220,48 242,45 270,03 292,76 325,82 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„Коген Загоре“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

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

на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 199 

хил. лв. за 2022 г.; 696 хил. лв. за 2023 г.; 1158 хил. лв. за 2024 г.; 863 хил. лв. за 2025 г. и 

1408 хил. лв. за 2026 г. 
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Общите приходи се увеличават от 8819 хил. лв. за 2022 г. до 39 098 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се увеличават от 8600 хил. лв. за 2022 г. до 37 549 хил. лв. за 2026 

г. Общо активите се предвижда да се увеличат от 199 хил. лв. за 2022 г. до 4302 хил. лв. за 

2026 г. За разглеждания период дружеството не предвижда нетекущи активи. 

Собственият капитал нараства от 199 хил. лв. за 2022 г. на 1408 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Заявителят не 

предвижда нетекущи пасиви за периода, а текущите пасиви са прогнозирани само за 2024 

г. в размер на 882 хил. лв. и 2894 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.) 8819 27 155 31 053 34 253 39 098 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 8600 26 389 29 779 33 304 37 549 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 219 766 1274 949 1549 

Финансов резултат (хил. лв.) 199 696 1158 863 1408 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
  4,64  2,31 1,42  1,49 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 
  3,64  1,31 0,42  0,49 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Коген 

Загоре“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не 

може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. 

Коефициентът на обща ликвидност от 4,64 през 2023 г. намалява на 1,49 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 намалява от 3,64 за 2023 г. 

на 0,49 през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за 

покриване на задълженията си със собствени средства.  

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

от „Коген Загоре“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите 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 „Коген Загоре“ ЕООД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1053 от 14.09.2022 г. „Коген Загоре“ ЕООД е посочило, 

че като търговска тайна следва да се считат банковите сметки на дружеството. В бизнес 

плана на дружеството и в изготвения доклад не се съдържа информация за банкови сметки 

на заявителя. 

Въз основа на гореизложеното при публикуването на решението на КЕВР не следва 

да бъде заличена информация.  

 

Изказвания по т. 1.: 

Докладва Л. Ненова. „Коген Загоре“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

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

съгласно Наредбата за лицензиране. От анализа на бизнес плана и прогнозните счетоводни 

отчети може да се направи извод, че параметрите, заложени от дружеството ще осигурят 

необходимите му материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му 
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задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. С писмо 

„Коген Загоре“ ЕООД е посочило, че банковите сметки на дружеството следва да бъдат 

считани за търговска тайна. В бизнес плана не се съдържат такива данни, поради което 

при публикуването на доклада и решението не следва да бъде заличена информация. 

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 „Коген Загоре“ ЕООД за 

периода 2022 – 2026 г. 

Л. Ненова прочете и 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 

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

 А. Йорданов каза, че има едно техническо предложение към докладващите: когато 

изчитат проекта на решение да не се изчитат формалните правни основания, защото те се 

повтарят два пъти. 

И. Н. Иванов уточни, че те са същите, както правните основания в доклада и по тази 

причина работната група може да прочита от диспозитива само какво е решението. 

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

доклада.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2041 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Коген Загоре“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

 2. Одобрява бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

 

В заседанието по точка първа участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

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

Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката. 
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По т. 2. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2042 от 03.11.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Сток Енерджи“ ЕООД за периода 2022 – 2026 

г., установи следното: 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1062 от 01.08.2022 г. от „Сток енерджи“ ЕООД с искане за 

издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 

1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-1116 от 04.08.2022 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 „Сток Енерджи“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

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

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

издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа 

прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните 

потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за 

покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, 

ал. 4 от НЛДЕ.  

„Сток Енерджи“ ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

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

20220705121843 от 05.07.2022 г. „Сток енерджи“ ЕООД e еднолично дружество с 

ограничена отговорност с ЕИК 205120621, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера 4550, Област Пазарджик, 

Община Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39.  

„Сток енерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия след предоставяне на лиценз, консултации, проектиране, строителство, както и 

други дейности, незабранени от законодателството на Република България, 

осъществявани в страната и чужбина. 

Капиталът на дружеството е в размер 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 500 

(петстотин) дяла, всеки от които е в размер на 10 (десет) лева. 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 представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20220705121843 от 05.07.2022 г. едноличен собственик на капитала на заявителя е 

„БИОВЕТ“АД, който е собственост нa „Хювефарма“ ЕООД. Действителни собственици – 

физически лица, видно от извършена справка за актуално състояние на „Хювефарма“ 

ЕООД в Търговския регистър към 23.08.2022 г., са Кирил Петров Домусчиев и Георги 

Петров Домусчиев. 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Сток енерджи“ 

ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
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Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично 

или чрез назначен от него управител.  

Дружеството се управлява и представлява от Ангел Желязков Иванов – управител. 

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

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

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

периода 2022 – 2026 г. 

„Сток енерджи“ ЕООД прогнозира количествата природен газ за покупко-продажба 

да се увеличават за периода на бизнес план от 42 180 MWh през 2022 г. до около 430 000 

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 42 180 169 200 219 000 320 000 430 000 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 196,00 191,00 168,00 169,00 170,00 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 201,00 196,50 173,00 174,00 174,00 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

 „Сток енерджи“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за 

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

на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: 167 

хил. лв. за 2022 г.; 751 хил. лв. за 2023 г.; 868 хил. лв. за 2024 г.; 1308 хил. лв. за 2025 г. и 

1401 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи се увеличават от 8478 хил. лв. за 2022 г. до 74 820 хил. лв. през 

2026 г. Общите разходи се увеличават от 8293 хил. лв. за 2022 г. до 73 263 хил. лв. за 2026 

г. Общо активите се предвижда да се увеличат от 2951 хил. лв. за 2022 г. до 8985 хил. лв. 

за 2026 г. Нетекущите активи са прогнозирани в размер на 1 хил. лв. за всяка година от 

периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството са увеличават от 2951 хил. лв. 

за 2022 г. на 8985 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на вземания от клиенти и 

на пари и парични еквиваленти.  

Собственият капитал нараства от 167 хил. лв. за 2022 г. на 4495 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Нетекущи пасиви са 

прогнозирани в размер на 1400 хил. лв. за всяка година от периода на бизнес плана. 

Текущите пасиви се увеличават от 1385 хил. лв. за 2022 г. на 3091 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.) 8478 33 248 37 887 55 680 74 820 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 8293 32 414 36 923 54 226 73 263 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 185 834 964 1454 1557 

Финансов резултат (хил. лв.) 167 751 868 1308 1401 

Коефициентът на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал 

(СК/ДА) 

167,00 918,00 1786,00 3094,00 4495,00 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 2,13 2,69 3,04 2,96 2,91 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

0,06 0,33 0,60 0,84 1,00 
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Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Сток 

енерджи“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се 

увеличава от 167,00 през 2022 г. до 4495,00 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 2,13 през 2022 г. се 

увеличава на 2,91 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 0,06 за 2022 г. на 1,00 през 2026 г. Това е показател, че дружеството 

може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си до 2025 

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

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

енерджи“ ЕООД ще бъде добро. 

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

„Сток енерджи“ ЕООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г., ще осигурят на 

дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на 

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

природен газ“. 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от „Сток енерджи“ ЕООД 

заявление и която следва да бъде неразгласявана: 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1062 от 02.09.2022 г. заявителят е посочил, че 

предоставените от него информация и документи, част от административната преписка, не 

съдържат търговска тайна. 

Въз основа на гореизложеното при публикуването на решението на КЕВР не следва 

да бъде заличена информация.  

 

Изказвания по т. 2.: 

Докладва Л. Ненова. „Сток Енерджи“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността 

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

съгласно Наредбата за лицензиране. От параметрите, заложени в бизнес плана е видно, че 

дружеството ще притежава необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение 

на дейността „търговия с природен газ“. С писмо заявителят е посочил, че предоставената 

от него информация и документи, част от административната преписка не съдържат 

търговска тайна, поради което при публикуване на доклада и решението не следва да бъде 

заличена информация. 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 „Сток Енерджи“ ЕООД за 

периода 2022 – 2026 г. 

Л. Ненова прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява бизнес план на „Сток Енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

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

Р Е Ш И: 

 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2042 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

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

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

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

 

В заседанието по точка втора участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

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

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

 

По т. 3. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-2043 от 03.11.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за 

периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1075 от 15.08.2022 г. от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 

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-1148 от 23.08.2022 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 от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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. № Е-12-00-1368 от 15.08.2022 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.  

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. е търговец, регистриран по 

законодателството на Република Австрия, следователно отговаря на изискванията по чл. 

40, ал. 7 от ЗЕ да бъде юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 

1 от ЗЕ – по законодателството на държава членка на Европейския съюз. Видно от 

представеното извлечение от Търговския регистър към Областен съд Винер Нойщат, 

Република Австрия, с фирмен номер FN 104496 х, актуално към 08.07.2022 г., А.Пе.Ем.Пе. 

Ханделсгезелшафт м.б.Х. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно 
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законите на Република Австрия, вписано с пореден номер FN 104496 х в Търговския 

регистър, със седалище в Политическа община Енцесфелт-Линдабрун, и адрес на 

управление: Кройцгасе 14/2, 2551 Енцесфелт-Линдабрун. 

Видно от представения дружествен договор, А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 

е с основен предмет на дейност търговия, а именно износ и внос на стоки от всякакъв 

характер, както и стопанска дейност в строителството и участие в други предприятия. 

Дружеството посочва, че извършва и консултантска дейност в областта на 

международната търговия с природен газ, петролни продукти и енергийни ресурси, както 

и консултации по проектиране и изграждане на електроцентрали, водородни централи и 

технологии, логистична и складова дейност. 

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) австрийски 

шилинга. 

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 представените извлечение за актуално състояние от 08.07.2022 г. от 

Търговския регистър, Протокол от Общо събрание на дружеството от 10.06.2022 г. и 

Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 10.06.2022 г., съдружници в 

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. са следните физически лица: Малина Първанова, 

гражданин на Република Австрия, участваща с капиталова вноска от 125 000 австрийски 

шилинга или 25% от целия капитал на дружеството и Валентин Барутчиев, гражданин на 

Република България, участващ с капиталова вноска от 375 000 австрийски шилинга или 

75% от целия капитал на дружеството. Същите лица са и крайни действителни 

собственици – физически лица.  

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. се управлява и представлява от Малина 

Първанова и Валентин Барутчиев – управители на дружеството, които имат 

правомощието да го представляват самостоятелно. 

Бизнес план на на А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 – 2026 

г. 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х възнамерява да е активен участник във 

всички пазарни сегменти на организираните борсови пазари. 

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

периода 2022 – 2026 г. 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. прогнозира на база проучване и оценка на 

потреблението, търгуваните количества природен газ, които очаква да реализира 

дружеството да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. до (…) MWh през 2026 г. 

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

газ са представени в таблицата: 
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 продажби на природен газ, MWh (…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна покупна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна продажна цена на природния газ, 

лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. е представило прогнозни счетоводни 

баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. 
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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. Общо 

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

Нетекущи активи не са предвидени за периода. Текущите активи на дружеството се 

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., 

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. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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 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 А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. ще бъде 

добро през периода на бизнес плана. 

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

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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 А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт 

м.б.Х. заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

Дружеството е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. със заличена 

информация, която счита за търговска тайна. Заявителят посочва, че част от нея съдържа 

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

сделки и да реализира печалба, друга част съдържа банкова тайна и е чувствителна за 

дружеството, а трета е част от информационната сигурност на заявителя и публичното й 

оповестяване би изложило на потенциален риск сигурността на системите за търговия.  

Посочените от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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 

председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, 

са длъжни да не разгласяват 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. 3.: 

Докладва А. Димитрова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е 
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постъпило заявление от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. с искане за издаване на 

лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. В изпълнение на 

изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия 

дружеството е приложен бизнес план за дейността „търговия с природен газ” за периода  

2022 – 2026 г. Съгласно чл. 13, ал. 6 от Наредбата, 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 Наредбата. Бизнес планът съдържа изискуемите раздели съгласно 

тази Наредба. От анализа на бизнес плана и на прогнозните счетоводни отчети, може да се 

направи извод, че параметрите, заложени в бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. ще 

осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение 

на лицензионните му задължения. С писмо заявителят е представил бизнес план със 

заличена информация, която счита за търговска тайна. Заявителят е обосновал подробно, 

защо я счита за търговска тайна и защо тя е чувствителна за дружеството, като работната 

група счита, че посочените данни представляват факти и информация свързана със 

стопанска дейност чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело 

необходимите мерки. С оглед гореизложеното, работната група счита, че искането за 

заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуването на доклада следва 

да бъде заличена посочената информация. 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 А.Пе.Ем.Пе. 

Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 – 2026 г. 

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация 

да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за 

енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от 

Закона за енергетиката. 

А. Димитрова прочете диспозитива на проекта на решение. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х.за осъществяване 

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

А. Йорданов каза, че иска да изрази задоволство, че Комисията е установила 

устойчива практика по повод преценката на исканията на заявителите във връзка със 

заличаване на защитена по закон информация. А. Йорданов отбеляза също, че заявителите 

изцяло приемат практиката и досега няма случай на възражение от страна на заявителите 

по отношение на преценката на Комисията. 

И. Н. Иванов каза, че е съгласен с направената констатация от А. Йорданов и че ще 

направи кратък коментар по трите бизнес плана. Ако човек чете какви са техните 

прогнози, ще остане с впечатлението, че оперират в три различни страни, защото това, 

което предлага А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. е силно впечатляващо. Дружеството 

прогнозира в 2026 г., че цената на природния газ ще намалее на (…) лв./MWh. В същото 

време „Сток Енерджи“ ЕООД дава тренд за намаляване, но според него продажните цени 
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ще намалеят до 174 лв., което е (…) по-висока цена спрямо А.Пе.Ем.Пе. 

Ханделсгезелшафт м.б.Х., а що се касае до „Коген Загоре“ ЕООД – те дават обратен 

тренд, че цените ще нарастват и цената ще достигнат до близо 300 лв. Тази прогноза е за 

промишлени цели и т.н., но се колебае около 300 – 310 лв. Комисията не може нито да ги 

коригира, нито да вземе някакво отношение, защото това са прогнозни стойности и ще се 

види коя от трите прогнози е най-близка до това, което ще се случи. 

Б. Голубарев каза, че Комисията си е обещала през 2026 г. да анализира прогнозите 

не само за тези три дружества. Б. Голубарев отбеляза, че този коментар е в рамките на 

шегата.  

И. Н. Иванов каза, че също може да добави нещо, но то може да излезе като черен 

хумор. 

А. Йорданов отбеляза, че единият от лицензиантите оперира и на австрийския 

пазар и данните, с които разполага ще са по-достоверни, защото този пазар е много по 

развит по отношение на природния газ,. 

И. Н. Иванов каза, че се надява да е така, защото това е в интерес на потребителите 

и ще се радва, ако цената е (…) лв./MWh през 2026 г., т.е. (…) €. Това е добре за България 

и няма значение, че е на австрийския пазар, защото цените са свързани. 

Б. Голубарев припомни, че прогнозата му за 2026 г. е, че не само на природния газ, 

а и на електрическата енергия цената ще бъде надолу. 

И. Н. Иванов заяви, че през 2026 г. могат да се съберат отново и да коментират кой 

се е оказал с най-близка прогноза. 

М. Димитров отбеляза, че динамиката в цената на природния газ е много голяма в 

България. Цената за м. септември, която е утвърдена от Комисията на „Булгаргаз“ ЕАД, е 

била 353 лв./MWh, а сега е 123 лв. 

И. Н. Иванов уточни, че намалението е 1/3, т.е. със 70% спрямо първоначалната 

цена и се надява TTF цената да продължава да стои ниско. И. Н. Иванов каза, че е 

съобщил на г-жа Златева, която е изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД, че се 

очаква подаване на заявление в Комисията от „Булгаргаз“ ЕАД за м. декември, а отделно 

от това на своята интернет страница дружеството трябва да публикуват и далечната 

прогноза за м. януари. 

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

доклада.  

 

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

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

на дейностите в енергетиката,  
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2043 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 – 2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х.за осъществяване 

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

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да 

бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и 

водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев. 
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Решението е взето с три гласа „за” (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Александър 

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

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

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т. 1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2041 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на „Коген Загоре“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г. 

 2. Одобрява бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността 

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

По т. 2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-2042 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

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

2. Одобрява бизнес план на „Сток Енерджи“ ЕООД 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-2043 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес 

план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 – 2026 г. 

2. Одобрява бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за 

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

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да 

бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и 

водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за 

енергетиката. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-2041 от 03.11.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-56 от 08.11.2022 г. 

относно одобряване на бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за периода 2022 – 2026 г.  

2. Доклад с вх. № Е-ДК-2042 от 03.11.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-57 от 08.11.2022 г. 

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

3. Доклад с вх. № Е-ДК-2043 от 03.11.2022 г. и Решение на КЕВР № БП-58 от 08.11.2022 

г.относно одобряване на бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за периода 2022 –

2026 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

  А. Йорданов 

 

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

  Б. Голубарев 

    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 

              РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 

 И. Зашева – главен експерт 

 


