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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ БП - 58 

от 08.11.2022 г. 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 на закрито заседание, проведено на 08.11.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

2043 от 03.11.2022 г. относно одобряване на бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. 

Ханделсгезелшафт м.б.Х.  за периода 2022 – 2026 г., установи следното: 

 

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

заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1075 от 15.08.2022 г. от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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-1148 от 23.08.2022 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 от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. 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. № Е-12-00-1368 от 15.08.2022 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.  

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. е търговец, регистриран по законодателството на 

Република Австрия, 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 

извлечение от Търговския регистър към Областен съд Винер Нойщат, Република Австрия, с 

фирмен номер FN 104496 х, актуално към 08.07.2022 г., А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт 

м.б.Х. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република 

Австрия, вписано с пореден номер FN 104496 х в Търговския регистър, със седалище в 

Политическа община Енцесфелт-Линдабрун, и адрес на управление: Койцгасе 14/2, 2551 

Енцесфелт Линдабрун. 

Видно от представения дружествен договор, А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. е с 

основен предмет на дейност търговия, а именно износ и внос на стоки от всякакъв характер, 
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както и стопанска дейност в строителството и участие в други предприятия. Дружеството 

посочва, че извършва и консултантска дейност в областта на международната търговия с 

природен газ, петролни продукти и енергийни ресурси, както и консултации по проектиране 

и изграждане на електроцентрали, водородни централи и технологии, логистична и складова 

дейност. 

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) австрийски 

шилинга. 

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 представените извлечение за актуално състояние от 08.07.2022 г. от 

Търговския регистър, Протокол от Общо събрание на дружеството от 10.06.2022 г. и Договор 

за прехвърляне на дружествени дялове от 10.06.2022 г., съдружници в А.Пе.Ем.Пе. 

Ханделсгезелшафт м.б.Х. са следните физически лица: Малина Първанова, гражданин на 

Република Австрия, участваща с капиталова вноска от 125 000 австрийски шилинга или 25% 

от целия капитал на дружеството и Валентин Барутчиев, гражданин на Република България, 

участващ с капиталова вноска от 375 000 австрийски шилинга или 75% от целия капитал на 

дружеството. Същите лица са и крайни действителни собственици – физически лица.  

А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. се управлява и представлява от Малина 

Първанова и Валентин Барутчиев – управители на дружеството, които имат правомощието 

да го представляват самостоятелно. 

 

Бизнес план на на А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х за периода 2022 – 2026 г. 

 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х възнамерява да е активен участник във всички 

пазарни сегменти на организираните борсови пазари. 

 

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

2022 – 2026 г. 

 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х прогнозира на база проучване и оценка на 

потреблението, търгуваните количества природен газ, които очаква да реализира 

дружеството да се увеличат от (…) MWh през 2022 г. до (…) MWh през 2026 г. Прогнозните 

количества природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са 

представени в таблицата: 
 

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. 

Прогнозни продажби на природен газ, MWh 
(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна покупна цена на природния 

газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Прогнозна средна продажна цена на 

природния газ, лв./MWh 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

2. Прогнозни годишни финансови отчети 

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х 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 
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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 се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. през 2026 г. 

Общите разходи се увеличават от (…) хил. лв. за 2022 г. до (…) хил. лв. за 2026 г. Общо 

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

Нетекущи активи не са предвидени за периода. Текущите активи на дружеството се 

увеличават 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., 

Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви нарастват 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. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на А.Пе.Ем.Пе 

Ханделсгезелшафт м.б.Х 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 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 увеличава 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. Очакваните стойности на горепосочените 

показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-

икономическото състояние на А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х ще бъде добро през 

периода на бизнес плана. 

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

А.Пе.Ем.Пе Ханделсгезелшафт м.б.Х 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“. 

 

3. Информация, съдържаща се в подаденото от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт 

м.б.Х. заявление и която следва да бъде неразгласявана:  

 

Дружеството е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г. със заличена 

информация, която счита за търговска тайна. Заявителят посочва, че част от нея съдържа 

прогнози за пазарите на природен газ и параметрите, при които възнамерява да сключи 

сделки и да реализира печалба, друга част съдържа банкова тайна и е чувствителна за 

дружеството, а трета е част от информационната сигурност на заявителя и публичното й 

оповестяване би изложило на потенциален риск сигурността на системите за търговия.  

Посочените от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. данни представляват факти и 

информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят 

на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не 

разгласяват информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако 

нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до 

застрашаване на търговския интерес на трети лица. 

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, 

като при публикуването на решението на КЕВР следва да бъде заличена посочената 

информация.  
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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 А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х.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: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


