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Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП-52 

от 12.10.2021 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 на закрито заседание, проведено на 12.10.2021 г., като разгледа заявление с  

вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. за одобряване на бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., подадено от „ЕОН България“ ЕООД, установи следното: 

 

 Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 

18.08.2022 г. от „ЕОН България“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 3, т. 7 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

 В тази връзка, със Заповед № З-Е-1154 от 25.08.2022 г. на председателя на КЕВР е 

сформирана работна група, която да извърши преглед и анализ на постъпилото заявление и 

приложения към него бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за съответствието им с 

изискванията на нормативната уредба. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 02.09.2022 г. дружеството е представило 

преработен бизнес план за периода 2023 – 2027г. и финансов модел, съдържащ прогнозни 

ОПР и ГФО за посочения период. 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 29.09.2022 г. от дружеството е изискана 

информация от едноличния собственик на капитала на дружеството относно произхода на 

собствените парични средства за финансирането на проекта, като „ЕОН България“ ЕООД с 

писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 04.10.2022 г. е представило декларация и индикативна 

оферта от финансиращата институция. 

 

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното: 

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна 

справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 

(ТРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията е видно, че „ЕОН България“ ЕООД е търговец 

по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕОН България“ ЕООД е еднолично 

дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205978207, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-1618,  

р-н Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7. 

„ЕОН България“ ЕООД има следния предмет на дейност: изграждане на 

алтернативни източници на енергия /ветроенергийни, слънчеви и хидроенергийни 

централи/; производство и продажба на електрическа енергия; покупки и продажби на 

електрическа енергия по свободно договорени цени; внос, износ на електрическа енергия и 

енергийни ресурси; строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

електропреноса; разработване и изпълнение на проекти в областта на енергетиката; 

инвестиционна дейност; внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при 
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производство и пренос на енергия, както и всякакви други дейности, незабранени от закон, 

след получаването на лиценз, в случаите когато се изисква. 

Дружеството се управлява и представлява от Йонко Николов Николов в качеството 

му на управител и Мария Ивова Димитрова в качеството ѝ на прокурист на дружеството.  

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.  

Капиталът на „ЕОН България“ ЕООД е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и е 

изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на заявителя е Стефан Борисов 

Стефанов, гражданин на Република България. 

След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се установи, 

че по партидата на „ЕОН България“ 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. 

 

Към настоящия момент заявителя „ЕОН България“ ЕООД не притежава лицензия за 

дейността „производство на електрическа енергия“. Във връзка с инвестиционното 

намерение на дружеството да изгради и въведе в експлоатация енергиен обект: 

„Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Воденичане“ с инсталирана 

променливотокова (АС) мощност 15,0 МW (постояннотокова (DC) мощност 15,529 МWр) 

в КЕВР е подадено и заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на 

електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, което е предмет на 

отделно административно производство. 

В тази връзка, представеният бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. се явява първия 

бизнес план, който следва да се одобри от Комисията с издаването на лицензията, съгласно 

чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ. 

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобрения от КЕВР бизнес план е неразделна 

част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира. 

В съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ, бизнес планът трябва да съдържа 

следната информация без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината на 

издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени 

инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнозни: структура на капитала, приходи и 

разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост 

на капитала, годишни парични потоци, продажби и цени. 

 

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. 

 

Представения със заявление с вх. № Е-12-00-1377 от 18.08.2022 г. от „ЕОН България“ 

ЕООД бизнес план е съставен за срок до 5 години в съответствие с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и 

съдържа изискуемите реквизити. В него „ЕОН България“ ЕООД е представило описание на 

инвестиционното си намерение, а именно: да изгради и въведе в експлоатация ФЕЦ 

„Воденичане“ с инсталирана променливотокова (АС) мощност 15,0 МW (постояннотокова 

(DC) мощност 15,529 МWр). 

Дружеството посочва, че целта на този бизнес план е да посочи как, с какви ресурси 

и кога ще бъдат постигнати инвестиционните намерения и предвиждания във връзка с 

изграждането и експлоатацията на ФЕЦ „Воденичане“. Бизнес планът е съставен на база на 
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предварителните оценки, изготвени от „ЕОН България“ ЕООД и при допусканията, 

съобразно актуалната бизнес среда. 

 

I.1. Инвестиционна програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

Дружеството посочва, че проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на  

ФЕЦ „Воденичане“ ще се осъществи, съгласно строителен график. Общата стойност на 

инвестицията е в общ размер на ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.), от които ХХХ хил. евро 

(ХХХ хил. лв.) за съоръжения и оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ и 

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за разходи по присъединяване на централата – изграждане 

на подстанция и кабелна линия. За финансиране на изграждането, едноличния собственик 

на капитала е осигурил допълнителни парични вноски на „ЕОН България“ ЕООД съгласно 

чл. 134 от Търговския закон. 

 

I.2. Производствена програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

 Дружеството е извършило анализ на производството на електрическа енергия чрез 

европейската фотоволтаична географска информационна система PVGIS, като планираното 

производство на електроенергия е съобразено с общите данни за слънчева радиация и 

статистическите годишни данни за вариациите на слънчевото греене в района на с. 

Воденичане, общ. Стралджа. Средногодишната производителност базирана на данни от 

посочения източник възлиза на ХХХ kWh/m2. Максималното годишно производство 

възлиза на ХХХ MWh. Данните за прогнозното годишно производство на електрическа 

енергия в периода на бизнес плана са както следва: ХХХ MWh за 2024 г., след което 

количество намалява поради деградация на фотоволтаичните панели през периода на 

експлоатация с ХХХ %/годишно.  

 

I.3. Ремонтна програма за периода 2022 г. – 2026 г. 

 Дружеството посочва, че за поддръжката на основните елементи се предвижда 

сключване на договори за поддържане със специализирани фирми или в срокове 

определени от производителя. Предвид гаранциите за оборудването предоставени от 

производителите, разходите за ремонт (подмяна и резервни части) са предвидени от петата 

година на въвеждане в експлоатация на ФЕЦ (от 2027 г.) в размер на ХХХ хил. евро (или 

ХХХ хил. лв.) с нарастване от ХХХ % за всяка следваща година от финансовия модел. 

 

I.4. Социална програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

Поради спецификата на технологичния процес, свързан с производството на 

електрическа енергия от слънчева радиация, не се предвижда откриването на голям брой 

работни места. Във връзка с поддръжката на фотоволтаичния парк е предвидено сключване 

на договор за поддръжка с външен изпълнител, който да осигурява текущия контрол на 

оперативната дейност, мониторинг на производството на електрическа енергия, поддръжка 

на терена, почистване, ремонтни дейности и др. Социалната програма предвидена от 

дружеството, включва:  

- допълнителна застраховка на работещите за трудова злополука; 

- стимулиране на грижата за здравето на работещите чрез провеждане на редовни 

профилактични прегледи в съответствие със законодателството за безопасност и охрана на 

труда; 

- сътрудничество с учебни заведения или социални заведения за осигуряване на стаж 

за млади хора с цел придобиване на опит и реализация на пазара на труда; 

- участие в социално-значими проекти в региона; 

- подпомагане на обекти със социално значение в региона. 
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За периода на бизнес плана, планираните от дружеството мероприятия със социална 

насоченост са на стойност ХХХ хил. лв. на година. 

 

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

II.1. Постигнати финансови резултати през 2021 г. 
„ЕОН България“ ЕООД, съгласно представеният годишен финансов отчет за 2021 г. 

отчита загуба от дейността в размер на 90 хил. лв., спрямо 2020 г., когато е в размер на  

30 хил. лв. Така реализираните финансови резултати са вследствие на по-големия ръст на 

разходите пред този на приходите, вследствие на реализиране на ниски по размер приходи 

от дейността на дружеството или липсата на такива през съответната година, тъй като 

същото не е осъществявало дейност „производство на електрическа енергия“, която ще е и 

основния приходоизточник на дружеството. 

 

II.2. Прогнозни финансови резултати за периода 2023 г. – 2027 г. 

„ЕОН България“ ЕООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за 

периода 2023 г. – 2027 г.. 

Дружеството прогнозира от осъществяване на дейността в периода на бизнес плана 

да реализира положителен финансов резултат, който през 2027 г. да достигне  

ХХХ хил. евро ХХХ хил. лв.). Положителните финансови резултати за периода на бизнес 

плана са в резултат на изпреварващия ръст на приходите пред ръста на разходите. 

Приходите на дружеството са формирани от продажба на електрическа енергия, докато от 

общите разходи с най-голям дял са разходи за външни услуги за поддръжка, охрана, 

почистване и мониторинг, последвани от разходите за амортизации. 

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на 

предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и прогнозни 

цени, представени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 

Показатели: 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027г. 

Количества произведена 

електрическа енергия, в MWh 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Цена на електрическата енергия, 

лв./MWh 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Приходи от електрическа енергия, 

в хил. лева 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

 Забележка: Приходите от електрическа енергия и прогнозната борсова цена посочени в таблица № 1 

са със закръглени стойности. 

 

Видно от горната таблица годишното производство на електрическа енергия през 

първата година е в размер на ХХХ MWh, тъй като съгласно чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ 

годината на издаване на лицензията следва да е посочена като нулева, поради, което 

дружеството не реализира приходи от продажба на електрическа енергия за 2023 г. 

Дружеството посочва, че за периода 2023 г. – 2027 г. е заложена цена на 

електрическата енергия на свободен пазар в размер на ХХХ евро/MWh (ХХХ лв./MWh) или 

среден размер от ХХХ лв./MWh, за сравнение средно претеглената цена за пазарен сегмент 

Ден напред за периода от 01.01.2021 г. до момента е ХХХ евро/MWh (ХХХ лв./MWh). 
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II.3. Активи и пасиви 

Общо активите нарастват от ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за 2023 г. на  

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) през 2027 г. в резултат на увеличените краткотрайни активи 

в частта на пари и парични еквиваленти. 

Собственият капитал на дружеството през 2023 г. е отрицателна величина, в резултат 

на натрупаните непокрити загуби от минали години, след което до края на периода 

дружеството прогнозира собственият капитал да е положителна величина, която през  

2027 г. достига ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.), в резултат на увеличената натрупана и 

текуща печалба. 

Общо пасивите намаляват от ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) за 2023 г. на  

ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.) през 2027 г. основно от намаляване на дългосрочните 

задължения към едноличния собственик на капитала. 

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова 

структура в периода 2023 г. – 2027 г. е видно, че същите се подобряват въпреки, че размерът 

на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, като 

ще осигури обезпечаване обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, 

в условията на добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието на достатъчно 

собствени оборотни средства, с които да покрие текущите си задължения. 
 
II.4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции 

Общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана са в размер на  

ХХХ евро (ХХХ лв.), като дружеството прогнозира финансовото обезпечение на 

изпълнението им да се осъществи с изцяло собствени средства, съгласно два броя 

протоколни решения от 27.01.2021 г. и 06.04.2022 г. за извършване на допълнителни 

парични вноски от едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД, с които 

във връзка с изграждане на енергийния обект се заявява готовност за отпускане на парични 

средства, като плащанията ще бъдат внасяни на части по банковата сметка на дружеството. 

В допълнение дружеството е представило декларация от 04.10.2022 г., с която 

декларира че собствените средства за финансиране изграждането на фотоволтаичния 

проект са осигурени от едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД, чрез 

допълнителни парични вноски. Източник на средствата са приходи от продажба на 

дружествени дялове притежавани от дружеството „ХХХ“ ООД, получени дивиденти от 

дружеството „ХХХ“ ООД, като едноличен собственик на ФтЕЦ „ХХХ“, както и приходи от 

продажба на недвижимо имущество. 

Същевременно дружеството е представило и индикативна оферта от „ХХХ“ АД, с 

вариант на смесено финансиране, като е посочило че ще бъдат разгледани и други 

предложения. Индикативната оферта от „ХХХ“ АД за предоставяне на инвестиционен заем, 

включва следните условия: кредитополучател - „ЕОН България“ ЕООД, размер на заема до 

ХХХ лв., за финансиране до ХХХ % от общите инвестиционни проектни разходи за 

изграждане и въвеждане в експлоатация на ФтЕЦ с мощност 15 MW, намираща се в с. 

Воденичане, област Ямбол, а останалите ХХХ % ще бъдат осигурени като самоучастие на 

дружеството със собствени средства. 

 

С горното, едноличния собственик на капитала на „ЕОН България“ ЕООД гарантира 

финансова стабилност на дружеството, както при осъществяване на инвестиционните 

намерения, така и при разплащане на законово установените задължения. 

 

Въз основа на направения анализ на параметрите в бизнес плана може да се 

направи извод, че при така заложените прогнозни финансови резултати от дейността за 
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периода 2023 г. – 2027 г. „ЕОН България“ ЕООД ще осигури финансови средства за 

осъществяване и развитие на лицензионната дейност. 

С оглед спазване на изискването на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката и 

необходимост от публикуване на решението на КЕВР по настоящото производство „ЕОН 

България“ ЕООД е представило уведомително писмо, в което е посочило, че в 

представените от дружеството документи, част от административната преписка за 

одобряване на бизнес плана, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. 

Представени са основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително 

чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване. 

 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 13, ал. 1 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 на „ЕОН България“ ЕООД, с ЕИК 205978207, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София-

1618, р-н Витоша, бул. „България“ № 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7, бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-634 от 12.10.2022 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“. 

 

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

Административен съд – София град. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

     РОСИЦА ТОТКОВА 
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