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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ БП - 24 

от 28.06.2022 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 на закрито заседание, проведено на 28.06.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-

ДК- 1584 от 23.06.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за 

периода 2022 – 2026 г., установи следното: 
 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-14 от 24.02.2022 г. от „Азомуреш“ С.А. 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-48 от 25.02.2022 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 „Азомуреш“ С.А. 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-12-00-147 от 24.02.2022 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.  

„Азомуреш“ С.А. e търговец, регистриран по законодателството на Република 

Румъния, 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 Удостоверение за актуално състояние № 74528 от 

27.01.2022 г., заявителят е акционерно дружество, вписано в Национален търговски 

регистър към Министерство на правосъдието, гр. Букурещ, под номер J26/1/1991, 

Единен европейски идентификационен код (EUID): ROONRC.J26/1/1991; Единен 

идентификационен код: 1200490; със седалище и адрес на управление: община Търгу 

Муреш, ул. „Георги Дожа“ № 300, окръг Муреш. 

„Азомуреш“ С.А. има следния предмет на дейност: производство на торове и 

азотни съединения; производство на други основни органични химически продукти; 

търговия на едро с химически продукти; други дейности и услуги н.к.д.; ремонт на 

компютри и периферни устройства; други дейности, свързани с развлечения и отдих; 

други спортни дейности; дейности в областта на спорта; дейности в библиотеки и 
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архиви; други дейности, свързани с човешкото здраве; дейности по стоматология; 

дейности по специализирана медицинска помощ; дейности по основна медицинска 

помощ; дейности по борба срещу пожари и предотвратяването им; други дейности по 

поддържащи услуги за предприятие н.к.д.; дейности по опаковане; дейности по услуги 

за системи за безопасност; услуги за доставка и мениджмънт на работна ръка; дейности 

по наем и лизинг на машини и строително оборудване; други професионални дейности, 

научни и технически, н.кд.; дейности по тестове и технически анализи; наемане и 

преотдаване на собствени и наети недвижими имоти; обработка на данни, управление 

на уеб страници и свързани дейности; дейности по мениджмънт (управление и 

употреба) на средства за изчисления; барове и други дейности по сервиране на напитки; 

други дейности по изхранване н.к.д.; други спомагателни дейности; други дейности, 

свързани с транспорта по вода; други дейности, свързани със земни спортове; 

складиране; пътен транспорт на стоки; железопътен транспорт на стоки; търговия на 

едро на отпадъци; търговия на едро на химически продукти; търговия на едро на 

твърдо, течно и газообразно  гориво и подобни продукти; търговия на едро с 

хранителни продукти, напитки и тютюн; посредничество в търговията с различни 

продукти; посредничество в търговия с хранителни продукти, напитки и тютюн; 

посредничество в търговията с машини, индустриално оборудване, кораби и самолети; 

посредничество в търговията с горива, минерали, метали и химически продукти за 

индустрията; поддръжка и ремонт на автомобили; други специфични дейности по 

строителство н.к.д.; други довършителни дейности; дейности по боядисване, картини 

върху стени и монтиране на прозорци; дейности по подове и облицовка на стени; 

дейности по дограма и дърводелство; дейности по измазване; други дейности по 

инсталиране на сгради; дейности по санитарни инсталации, отоплителни и климатични; 

дейности по електрически инсталации; дейности по приготвяне на терена; дейности по 

разрушаване на сгради; дейности по строителство на комунални проекти за течности; 

възстановяване на материали и сортиране на рециклирани материали; демонтиране 

(разглобяване) на машини и оборудване, извадени от употреба за възстановяване на 

материали; третиране и елиминиране на безвредни отпадъци; събиране на опасни 

отпадъци; събиране на безвредни отпадъци; събиране и пречистване на използвани 

води; събиране, обработка и разпределяне на водата; доставка на парни и климатични 

инсталации; търговия на газообразни горива чрез тръбопровод; транспорт на 

електрическа енергия; производство на електрическа енергия; инсталиране на машини 

и индустриално оборудване; ремонт на друго оборудване; ремонт и поддръжка на друго 

транспортно оборудване н.к.д.; ремонт на електрическо оборудване; ремонт на 

електронно и оптично оборудване; ремонт на машини; ремонт на артикули от метал; 

производство на други машини и специфично оборудване н.к.д.; производство на 

инструменти и устройства за измерване, проверка, контрол, навигация; производство на 

оборудване за комуникации; операции по обща механика; производство на резервоари, 

цистерни и метални контейнери; производство на метални конструкции и съставни 

части на метални структури; производство на други химически продукти, н.к.д.; 

производство на други неорганични химически продукти, основни; производство на 

индустриални газове; производство на органични химически продукти, основни; 

производство на торове и азотни продукти. 

Капиталът на „Азомуреш“ С.А. е изцяло внесен и е в размер на 52 603 263,3 леи, 

(еквивалент в евро на дружествения капитал: 11 192 183,7 EUR), разделени на 

526032633 дружествени дяла, от които броят на номинативните акции е: 526032633. 

Стойността на един дружествен дял е 0,1 леи. 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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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.  

Собственици на капитала на „Азомуреш“ С.А. са „Амеропа Холдинг“ АГ и 

„Типа Холдинг“ АГ. Едноличен собственик на капитала на „Амеропа Холдинг“ АГ е 

„Типа Холдинг“ АГ. Собственици на капитала на „Типа Холдинг“ АГ са Андреас Циви 

– 42,33% от всички акции, Никол Мишер-Циви – 17,5% от всички акции, Лукас Мишер 

– 10% от всички акции, Петер Мишер – 10% от всички акции, Блейк Захариас – 5,042 % 

от всички акции, Ерик Захариас – 5,042 % от всички акции, Джошуа Захариас – 5,042 % 

от всички акции и Аликс Захариас – 5,042 % от всички акции.  

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се 

състои от трима директори (Председател на Съвета на директорите и двама членове). 

Съветът на директорите е в състав: Дуярдин Уилям Ив Мари, Аницей Михай Даниел, 

Богерт Лаурент Мари Р. 

Видно от представения Дружествен договор от 24.09.2021 г. централното 

ръководство на „Азомуреш“ С.А. се делегира от Съвета на директорите на генерален 

управител, който има задължението да представлява дружеството пред всички трети 

лица. Съгласно чл. 12.6. от договора, Председателят на Съвета на директорите и 

Генералният управител са законните представители на дружеството. Представени са 

Решение № 1 от 03.12.2021 г. и Решение № 1 от 20.07.2020 г. на управителния орган на 

„Азомуреш“ С.А. за удължаване на мандата  на генералния директор (с период от две 

години, считано от 01.01.2022 г.) и на финансовия директор (с период от две години, 

считано от 01.08.2020 г.). 

 

Бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за периода 2022 – 2026 г. 

„Азомуреш“ С.А. 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. 

„Азомуреш“ С.А. е планирало търгуваните количества природен газ на база 

проучване и оценка на потреблението, въвеждането в експлоатация на новите 

газопроводи и междусистемни връзки и други фактори. Прогнозните количества 

природен газ остават в размер на (…) MWh за целия период на бизнес плана. 

Прогнозните покупни и продажни цени на природния газ са определени на база 

сравнителен анализ от борсите в Унгария, Румъния и Гърция, към момента на 

изготвяне на бизнес плана, като не са включени таксите за капацитет и пренос през 

преносната мрежа, цена за задължения към обществото и акциз. 

Прогнозните количества природен газ за търговия и средните 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 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 
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„Азомуреш“ С.А. 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: (…) 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 намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се предвижда да намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 

2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: продажби на природен газ, 

персонал, осигуровки, финансови разходи и други. 

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

Нетекущи активи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. 

Текущите активи на дружеството намаляват 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., вследствие на увеличение на натрупаната и текущата печалба. Нетекущите пасиви 

намаляват от (…) хил. лв. за 2022 г. на (…) хил. лв. за 2026 г. Текущите пасиви 

намаляват 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. 

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.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Общо разходи от дейността (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Счетоводна печалба (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Финансов резултат (хил. лв.) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициент на покритие на дълготрайните 

активи със собствен капитал (СК/ДА) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Коефициентът на финансова автономност 

СК/(ДП+КП) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Азомуреш“ С.А. за периода 2022 – 2026 г.: 

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал 

от (…) през 2022 г. се увеличава на (…) през 2026 г., което е индикатор че дружеството 

няма да има затруднения при инвестирането със свободен собствен капитал в нови 

дълготрайни 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 изменя 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 през периода. Очакваните стойности на горепосочените показатели, 
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определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото 

състояние на „Азомуреш“ С.А. ще бъде добро за целия период на бизнес плана. 

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

„Азомуреш“ С.А. 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 „Азомуреш“ С.А. 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 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

ИСКРА СТАЙКОВА 


