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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ БП - 15 

от 24.03.2022 г. 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 на закрито заседание, проведено на 24.03.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-205 

от 16.03.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за 

периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-143 от 16.11.2021 г. от „АОТ Енерджи Белгия“ СА 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-303 от 19.11.2021 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: 

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

издаване на лицензия „АОТ Енерджи Белгия“ СА е приложило бизнес план за дейността 

„търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г. В тази връзка дружеството е подало и 

заявление с вх. № E-12-80-3 от 16.11.2021 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.  

Видно от представения документ за актуално състояние – официална извадка 

(сертификат) от 29.09.2021 г., издаденo от Централен регистър на предприятията, „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА е еднолично акционерно дружество с номер 0478.751.022, вписано в 

Регистъра на дружествата на Кралство Белгия, със седалище и адрес на управление: „Булевар 

дьо Франс“ 7, п.к. 8, 1420 Брен л'Альо, Кралство Белгия. „АОТ Енерджи Белгия“ СА има 

следния предмет на дейност: основни – търговия на едро на твърди, течни и газообразни 

горива и свързани продукти, както и търговия на едро с горива и производни продукти; 

второстепенни – продажба на едро на машини за минно дело, строителството и строителното 

инженерство; търговия на едро на метали и руди; търговия на едро на промишлени химични 

продукти; неспециализирана търговия на едро; търговия на дребно на горива в 

специализирани магазини, с изключение на горивата за автомобили; предоставяне на други 

финансови услуги; посредничество в търговията с горива, руди, метали и химични продукти; 

търговия на едро на метали и руди; търговия на едро на химични продукти; продажба на 

едро на машини за минно дело, строителството и строителното инженерство; 

специализирана търговия на дребно на твърди и течни горива; търговия на едро на твърди, 

течни и газообразни горива. 

Капиталът на дружеството е в размер на 1 489 317,63 (един милион четиристотин 

осемдесет и девет хиляди, шестдесет и три) евро, разпределен в 2 422 (две хиляди 
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четиристотин двадесет и две) акции, всяка представляваща 1/2422 (една две хиляди 

четиристотин двадесет и втора) от капитала, без да е посочена номиналната им стойност.  

Заявителят посочва, че собственик на 100% от акционерния капитал на дружеството е 

„Транскор Интернешънъл“ СА, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според 

законите на Кралство Белгия. Дружеството е с едностепенна система на управление, като се 

управлява от Съвет на директорите, в състав: Лесли Хофман, Марк Мидглий, Алекзандър 

Питърс, Айкатерини Питара. Дружеството се представлява или от двама членове на Съвета 

на директорите, които действат съвместно, или от упълномощен член, действащ сам, който е 

определен от Съвета на директорите. 

Бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за периода 2022 – 2026 г. 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. 

За периода на бизнес плана дружеството планира да продаде на европейския, в т. ч. и 

на българския пазар, 4 800 000 МW природен газ, като реализира приходи на стойност 225 

008 хил. лв. Стратегията на заявителя е чрез резервиране на капацитет на интерконектор през 

Р България да търгува с Гърция, Италия, Турция, Сърбия, Северна Македония, Румъния. 

Дружеството фокусира дейността си върху внос/износ на природен газ, търговия на едро 

главно във виртуална търговска точка и дейности по съхранение. Дружеството не 

възнамерява да сключва сделки за доставка на природен газ до крайни потребители, нито да 

сключва сделки на дребно в България. 

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

2022 – 2026 г. 

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

газ са представени в таблица № 1: 
Таблица № 1 

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

Общо покупки/продажби на природен 

газ, MW 
740 000 960 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000 

Средни прогнозни покупни цени, 

лв./MWh 
62,98 47,30 43,38 39,46 39,46 

Средни прогнозни продажни цени, 

лв./MWh  
64,39 48,71 44,79 40,87 40,87 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

„АОТ Енерджи Белгия“ СА 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: 795 хил. 

лв. за 2022 г.; 1 062 хил. лв. за 2023 г.; 1 111 хил. лв. за 2024 г.; 1 172 хил. лв. за 2025 г. и 1 

172 хил. лв. за 2026 г. 

Общите приходи намаляват от 47 646 хил. лв. за 2022 г. на 42 909 хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да намалеят от 46 763 хил. лв. за 2022 г. на 41 607 хил. лв. за 

2026 г.  

Дружеството не прогнозира нетекущи активи, а текущите активи се увеличат от 

6 172 хил. лв. за 2022 г. на 9 043 хил. лв. за 2026 г.  

Собственият капитал нараства от 1 419 хил. лв. за 2022 г. на 4 764 хил. лв. за 2026 г., 

вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Дружеството не прогнозира 

нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 4 753 хил. лв. за 2022 г. на 

4 279 хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 

г. е видно, че прогнозираните парични средства и парични еквиваленти в края на периода за 

всяка една година от бизнес плана са с положителни стойности. 
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Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, 

характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща 

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

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

Общо приходи от дейността (хил. лв.) 47 647 46 758 44 786 42 909 42 909 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 46 763 45 577 43 552 41 607 41 607 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 883 1 180 1 234 1 302 1 302 

Финансов резултат (хил. лв.) 795 1 062 1 111 1 172 1 172 

Коефициентът на обща ликвидност 

(КА/КП) 
1,30 1,53 1,80 2,11 2,11 

Коефициентът на финансова 

автономност СК/(ДП+КП) 

0,30 0,53 0,80 1,11 1,11 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „АОТ 

Енерджи Белгия“ СА 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 се увеличава от 1,30 през 2022 г. на 2,11 през 2026 г. и 

показва, 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 0,30 за 2022 г. и се 

увеличава до 1,11 през 2026 г. което означава, че дружеството може да има затруднения за 

покриване със собствени средства на задълженията си в началото на периода. След 2024 г. 

тези затруднения ще бъдат преодолени и дружеството ще може да обслужва задълженията си 

със собствени средства. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „АОТ Енерджи 

Белгия“ СА ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

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

Енерджи Белгия“ СА 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“. 
 

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 „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред 

Административен съд – София град. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 
 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ЮЛИЯН МИТЕВ 

(съгласно заповед №221/17.03.2022 г.) 

 


