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Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП-53 

от 31.10.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 на закрито заседание, проведено на 31.10.2022 г., като разгледа заявление с  

вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 г. за одобряване на бизнес план за периода  

2023 г. – 2027 г., подадено от „Биовет“ АД, установи следното: 

 

 Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 

13.09.2022 г. от „Биовет“ АД 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-1169 от 15.09.2022 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 изх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 23.08.2022 г. на КЕВР, от дружеството е изискана 

допълнителна информация, която е представена с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 

02.09.2022 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 04.10.2022 г. „Биовет“ АД е представило 

преработен бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., с актуализирани производствена 

програма, прогнозен счетоводен баланс, прогнозен отчет за паричния поток и прогнозен 

отчет за измененията в капитала.  

 

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 „Биовет“ АД e акционерно 

дружество с ЕИК 112029879, 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. 

„Биовет“ АД има следния предмет на дейност: пpoизвoдcтвo и тъpгoвия c 

вeтepинapнo-мeдицинcки пpoдукти, пpeпapaти зa ceлcкo стопанство и лeкapcтвени cpeдства 

зa xуманитарна медицина, както и тъpгoвия и уcлуги – хетелиерство, ресторантьорство, 

туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем; транспортна 

дeйност и всяка и друга дейност незабранена от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер 6 783 378 лв. (шест милиона седемстотин 

осемдесет и три хиляди и триста седемдесет и осем лева), поименни безналични акции, 

всяка една с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент, 

ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията от 1 лв. (един лев). 

  



 

стр. 2 от 7 

 

Органи на „Биовет“ АД са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и 

Управителен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет от 3 

(трима) до 9 (девет) члена, който осъществява дейността си под контрола на Надзорния 

съвет. Състава на Управителния съвет, е както следва: Ангел Желязков Иванов, Теменуга 

Иванова Газдова, Надежда Илиева Петкова, Иван Димитров Мичев, Спас Божидаров 

Петков. Надзорен съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) дееспособни физически или 

юридически лица, регистрирани по реда на Търговския законТЗ, включително лица, които 

не са акционери в дружеството. Членовете на надзорния съвет се избират от Общото 

събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Състава на Надзорния съвет, 

е както следва: Кирил Петров Домусчиев, Даниела Любчова Дешова и Ирена Стоянова 

Куманова. 

Дружеството се представлява от Ангел Желязков Иванов в качеството му на 

изпълнителен директор на „Биовет“ АД. 

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 представената книга на акционерите на „Биовет“ АД, акционери са 

„Хювефарма“ ЕООД, притежаващо 6 480 647 броя акции (95,54% от общия брой) 

(поименни, безналични, с право на глас) с номинална стойност 1 лв., на обща стойност 6 480 

647 лева, като останалите са разпределени между отделни физически лица с общ брой права 

на глас от акции 209 817. 

Видно от извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията по партидата на „Биовет“ АД, както и от представената структура на 

собственост и контрол на „Биовет“ АД действителни собственици – физически лица, които 

участват пряко или косвено в дружеството са: Кирил Петров Домусчиев и Георги Петров 

Домусчиев, които косвено притежават достатъчен процент от акциите, дяловете или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно §2, 

ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП). 

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Биовет“ АД 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. 

 

„Биовет“ АД притежава лицензия № Л-145-03 от 13.12.2004 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Във връзка с изградените и въведени в експлоатация 5 (пет) броя технологично 

свързани фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с обща инсталирана 

постояннотокова (DC) мощност 17 213,84 kWp, дружеството е подало в КЕВР и заявление 

за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, което е 

предмет на друго административно производство. 

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

първият бизнес план, който следва да се одобри от КЕВР с издаването на лицензията, 

съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ. 

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

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

актуализира. 
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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. 

 

Със заявление с вх. № Е-12-00-1404 от 13.09.2022 г. „Биовет“ АД е представило 

бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1058 от 04.10.2022 г. 

дружеството е представило преработен бизнес план за същия период, който е съставен в 

съответствие с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, за срок до 5 години и съдържа изискуемите реквизити. 

Целта на бизнес плана е да очертае в дългосрочен план целите на дружеството в най-общ 

стратегически аспект. Анализът се основава на правни, технически и икономически 

критерии за производителност и ефективност на изградения енергиен обект, състоящ се от 

5 (пет) броя технологично свързани ФЕЦ с обща инсталирана постояннотокова (DC) 

мощност 17 213,84 kWp. В бизнес плана е представено подробно описание на енергийния 

обект с технически характеристики за всяка отделна ФЕЦ. 

 

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

Дружеството посочва, че изградените ФЕЦ при Биовет АД, площадка Пещера, са 

част от инвестиционни цели на дружеството. Общата стойност на инвестицията в  

гр. Пещера е в размер на ХХХ хил. лв. като тя е изцяло финансирана с привлечени средства 

по Договор за инвестиционен кредит с ХХХ. Дружеството планира инвестиционни разходи 

в размер на ХХХ хил. лв. до 31.03.2023 г. за изграждане на допълнителни мощности на 

територията на площадка Разград, собственост на „Биовет“ АД. 

 

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

 Прогнозните количества електрическа енергия от фотоволтаичните централи в 

периода 2023 г. – 2027 г., представени в таблица № 1 са изчислени на база извършена 

симулация чрез специализиран софтуер PVSyst V6.88, въз основа на конкретните за 

централите технически характеристики, географски координати и съответни 

метеорологични данни при отчитане на деградация в размер на 2% и годишна ескалация 

0,5%. 

 С оглед на промените в Закона за енергетиката, с които е отпаднало задължението 

производители на електрическа енергия от ВИ, въведени в експлоатация след 01.01.2019 г. 

да продават цялото произведено количество електрическа енергия на организиран борсов 

пазар, „Биовет“ АД ще реализира произведената електрическа енергия при по-добри 

условия, с възможност за договаряне на дългосрочни договори с търговци или крайни 

клиенти, продажба на сегменти на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, 

пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“, както и директен износ. 

 

Таблица № 1  

Енергиен обект 

(общо 5 ФЕЦ) 

Прогнозни количества електрическа енергия, MWh 

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

ФЕЦ 1, 3.1306 2 363 2 351 2 339 2 326 2 315 

ФЕЦ 2, 3.1314 2 028 2 017 2 007 1 996 1 986 

ФЕЦ 3, 3.1590 2 863 2 849 2 834 2 819 2 804 

ФЕЦ 4, 3.1779 2 984 2 969 2 953 2 938 2 923 
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ФЕЦ 5, 3.1854 9 243 9 195 9 148 9 100 9 053 

Общо: 19 481 19 381 19 281 19 179 19 081 

 

 

I.3. Ремонтна програма за периода 2023 г. – 2027 г. 

Дружеството посочва, че дейностите по поддръжката и експлоатацията на ФЕЦ 

включват мониторинг, обработване и управление на данните, проверка на фотоволтаичните 

модули и инвертори, огледи и мониторинг на трафопостове, трансформатори, релейна 

защита, кабели, заземителна инсталация, поддръжка и почистване на терена, както и други 

дейности по ремонт и поддръжка. Тези услуги ще бъдат възложени на служители на 

„Биовет“ АД, тъй като дружеството разполага с квалифициран за дейността персонал. 

 Дружеството прогнозира разходи за персонал, осъществяващ работата по поддръжка 

и ремонт на съоръженията в периода 2023 г. – 2027 г. с около 9% ескалация на годишна 

база, които са представени в таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

Прогнозни разходи за 

ремонт и поддръжка,  

хил. лв. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Общо за 

периода 

259 283 308 335 363 1 548 

 

 Разходите за почистване на терена ще бъдат възложени на външна фирма, като за 

тази дейност са планирани по 50 хил. лв. годишно в периода на бизнес плана. 

 

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

 

Социалната програма на „Биовет“ АД има за цел: привличане на високо 

квалифицирани експерти; повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно 

реализиране на бизнеса; създаване условия за приемлив жизнен стандарт на служителите и 

задоволяване на социално-битовите и културни потребности и интереси на служителите; 

Социалната политика на дружеството включва: допълнително здравно застраховане, 

ваучери за храна и средства за транспорт и спорт. Прогнозните разходи за социални 

дейности в периода 2023 г. – 2027 г. са представени в таблица № 3. 

 

Таблица № 3 

Вид социален разход 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Общо за 

периода 

Допълнително 

здравно застраховане 
6 6 6 6 6 30 

Ваучери за храна 19 19 19 19 19 95 

Средства за транспорт 

и спорт 
20 20 20 21 21 102 

Общо: 45 45 45 46 46 227 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

1. Финансови резултати за периода 2019 г. – 2021 г. 

На основание чл. 11, ал. 2, т.4 от НЛДЕ са представени годишни финансови отчети 

за последните 3 години (2019 г.- 2021 г.) на „Биовет“ АД. От тях е видно, че от 

осъществяване на дейността си дружеството реализира печалба, както следва: за 2019 г. в 

размер на 30 131 хил. лв.; за 2020 г. в размер на 68 835 хил. лв. и за 2021 г. в размер на  
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60 944 хил. лв. Увеличението на печалбата е вследствие на изпреварващото увеличение на 

приходите с 51,38% в сравнение с увеличението на разходите с 45,48%. 

Собственият капитал на „Биовет“ АД за трите години е както следва: за  

2019 г. – 212 300 хил. лв.; за 2020 г. – 280 047 хил. лв. и за 2021 г. – 340 914 хил. лв.  

Финансовата структура на дружеството за 2019 г. е 31% собствен капитал и 69% 

привлечени средства спрямо 38% собствен капитал и 62% привлечени средства за 2021 г. 

 

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

„Биовет“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2023 г. – 2027 г. 

За целия период дружеството прогнозира да реализира печалба в размер, както следва:  

ХХХ хил. лв. за 2023 г.; ХХХ хил. лв. за 2024 г.; ХХХ хил. лв. за 2025 г.; ХХХ хил. лв. за 

2026 г.; ХХХ хил. лв. за 2027 г. Положителните финансови резултати през целия период се 

дължат на прогнозираните по-високи приходи в сравнение с разходите. 

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните 

приходи и разходи, представени в таблица № 4. 

 

 Таблица № 4 

 

 

2.1. Прогнозни приходи 

Прогнозните приходи са определени на база на производствената програма и 

прогнозни продажни цени, представени в таблица № 5. 

 

 Таблица № 5 

 

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

Приходи от продажба на електрическа 

енергия 
хил. лв. ХХХ ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Общо приходи хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  
Разходи за достъп хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  
Разходи за балансиране хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Разходи за амортизации хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Разходи за ремонт и поддръжка хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Разходи за почистване на терена хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Разходи за застраховки хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Други разходи  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Общо оперативни разходи хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Финансови разходи  хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Общо разходи хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Печалба преди данъци хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Разход за данъци хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

Нетна печалба /загуба хил. лв. ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  ХХХ  

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

Прогнозни количества 

електрическа енергия, МWh 
19 481 19 381 19 281 19 181 19 081 

Прогнозна продажна цена, 

лв./МWh 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Прогнозни приходи, хил. лв. ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
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Структурата на приходите включва само приходи от продажби на електрическа 

енергия. Прогнозната продажна цена на електрическата енергия, произведена от 

фотоволтаичните централи, за 2023 г. е в размер 395,67 лв./MWh и е определена съгласно 

Решение № Ц-17 от 01.07.2022 г. на КЕВР в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от 

НЛДЕ. За определяне на останалите продажни цени за периода на бизнес плана, 

дружеството е посочило, че са разгледани очакваните ценови равнища на европейските 

борсови пазари за дългосрочни сделки (фючърси). 

 

2.2. Прогнозни разходи 

Структурата на разходите включва разходи за: достъп, за балансиране, за 

амортизации, за ремонт и поддръжка, финансови и други разходи. Общите разходи са 

относително постоянни за периода 2023 г. – 2027 г., като с най-голям относителен дял са 

разходите за амортизации, които са прогнозирани в размер на ХХХ хил. лв. за всяка една 

година. 

 

3. Прогноза за активи и пасиви 

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от ХХХ хил. лв. за  

2023 г. на ХХХ хил. лв. за 2027 г., което е в частта на дълготрайни материални активи. 

Текущите активи също намаляват от ХХХ хил. лв. за 2023 г. на ХХХ хил. лв. за 2027 г., 

предимно от намалените краткотрайни вземания от свързани лица. 

Нетекущите пасиви, представляващи изцяло привлечен капитал, намаляват от  

ХХХ хил. лв. за 2023 г. на ХХХ лв. за 2027 г. Краткосрочните задължения, се предвижда да 

се увеличават от ХХХ хил. лв. за 2023 г. на ХХХ хил. лв. за 2027 г., основно в частта 

задължения към свързани лица. 

 

3.1. Прогнозна структура на капитала на „Биовет“ АД 

По отношение на капиталовата структура за периода 2023 г. – 2027 г. дружеството 

предвижда увеличение на собствения капитал от ХХХ хил. лв. за 2023 г. на ХХХ хил. лв. за 

2027 г., в резултат на увеличената неразпределена печалба. 

Показателят покритие на нетекущи активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал и нетекущи активи, се увеличава от 0,24 за 2023 г. на 

0,87 за 2027 г., което е индикатор, че дружеството в периода показва тенденция за 

подобряване на възможността да инвестира в нови дълготрайни активи със собствен ресурс. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и 

текущи пасиви, е положителна величина за първите две години, а за останалите години е 

под единица. 

Показателят за финансова автономност, отразяващ степента на независимост от 

използване на привлечени средства е изчислен като съотношение между пасиви и собствен 

капитал. Стойностите на коефициента през първите две години са под единица, а през 

останалите години на бизнес плана са над единица с тенденция на увеличение. 

Следователно от 2025 г. до края на периода, дружеството ще притежава достатъчно 

собствен капитал за обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си 

задължения. 

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща 

балансова структура, показват подобряване на финансово-икономическото си състояние на 

дружеството. 

Финансовата структура на дружеството се предвижда да бъде ХХХ % собствен 

капитал и ХХХ % привлечени средства за 2023 г. и ХХХ % собствен капитал и ХХХ % 

привлечени средства за 2027 г. 
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3.2. Прогнозни парични потоци 

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 г. – 2027 г., е видно, 

че прогнозираните парични наличности са положителни стойности в края на всяка една 

година, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва 

задълженията си по заема.  

 

3.3. Размер и начин на финансиране 

Общата стойност на инвестицията за изградения енергиен обект, състоящ се от  

5 ФЕЦ, е в размер на ХХХ хил. лв., като източниците на финансиране са изцяло заемни 

средства, които са осигурени чрез Договор за инвестиционен кредит, сключен с ХХХ на 

стойност ХХХ хил. евро (ХХХ хил. лв.). 

 

Въз основа гореизложените факти и аргументи, КЕВР счита, че при така 

заложените финансови параметри за периода на бизнес план 2023 г. – 2027 г. може да 

се направи извод, че „Биовет“ АД притежава финансови възможности за 

осъществяване на лицензионната дейност. 

 

 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 „Биовет“ АД, с ЕИК 112029879, със седалище и адрес на 

управление: Република България, Област Пазарджик, Община Пещера, гр. Пещера 

4550, ул. „Петър Раков“ № 39, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., приложение и 

неразделна част към настоящото решение и към лицензия № Л-637 от 31.10.2022 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 


