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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ БП-59 

 

от 10.11.2022 г. 
 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 10.11.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

2064 от 07.11.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „МВМ Партнер 

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за дейността „търговия с електрическа енергия“ за 

периода 2023 г. – 2027 г., установи следното: 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1089 от 

14.09.2022 г. на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за одобряване на бизнес план 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г., на основание 

чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

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

издаването на лицензията. 

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е приложение, неразделна част 

от лицензията. 

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „МВМ Партнер 

Енергиакерешкеделми“ ЗРТ, както и в документите към него, за наличие на информация, 

съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава 

информация, с оглед на което при публикуването на решението на КЕВР не следва да 

бъде заличавана информация. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване по преписката, се установи следното: 

Видно от представено извлечение от регистъра на дружествата от 01.08.2022 г., 

издадено от Службата за фирмена информация към Министерство на правосъдието на 

Република Унгария, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е акционерно 

дружество, учредено и регистрирано съгласно законите на Република Унгария, с фирмен 

регистрационен № 01-10-044818, със седалище и адрес на управление: Унгария, 1031 

Будапеща, ул. „Сентрендеи“ 207-209. 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ се управлява от съвет на директорите 

с членове Корнел Цинеге, Габор Хиезл, Балаж Томай, Петер Акош Мерниеи, Ласло 

Золтан Фрич, Петер Бьорьоц, Янош Силард Шум, Габор Имре Пожгай, Балаж Паал. 

Размерът на капитала на дружеството е 16 561 000 000 HUF (унгарски форинта). 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ има следния предмет на дейност: 

търговия с електрическа енергия, разпределение на газообразни горива по 

газоразпределителните мрежи, строителство на преносни и разпределителни 

електрически и далекосъобщителни мрежи, други специализирани строителни дейности, 

изграждане на електрически инсталации, инженерни дейности и технически консултации, 
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други професионални дейности, друго спомагателно обслужване на стопанска дейност, 

консултантска дейност по стопанско и друго управление, производство на електрическа 

енергия, търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи, специализирано 

търговско посредничество с други групи стоки, неспециализирана търговия на едро, 

проучване на пазари и изследване на общественото мнение, технически изпитания и 

анализи. 

Едноличен собственик на капитала на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 

е „МВМ Енергетика Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ, с фирмен 

регистрационен № 01-10-041828, държава: Унгария. Едноличен собственик на „МВМ 

Енергетика Зарткьорюен Мюкьодьо Ресвентаршашаг“ ЗРТ е държавата Унгария. 

Предвид горното, „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е лице с 

регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, 

еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, 

ал. 1 и ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е представило бизнес план за периода 

2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от 

НЛДЕ. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба от 17 520 MWh през 2023 г. до 22 776 MWh през 2027 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

 

 

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 3 576 евро за 

2023 г., която достига до 6 947 евро през 2027 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 

г. е представена по-долу: 

 

Показатели в  евро 
Прогноза  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Приходи  2 191 737 1 631 457 1 391 257 1 588 363 1 593 094 

Разходи 2 187 160 1 625 901 1 385 407 1 581 134 1 586 147 

Счетоводна печалба 3 576 5 556 5 850 7 229 6 947 

 

Към бизнес плана „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ е представило 

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

възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „МВМ Партнер 

Показател Мярка 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Средна покупна цена евро/MWh 124,369 83,891 71,230 68,964 69,172 

Средна продажна цена  евро/MWh 125,042 84,654 71,993 69,738 69,946 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 17 520 19 272 19 325 22 776 22 776 
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Енергиакерешкеделми“ ЗРТ ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

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

чл. 13, ал. 4, ал. 5 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 „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2023 г. – 2027 г. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 РОСИЦА ТОТКОВА 


