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Вх. № ........................ / ...................... 2017 г. 
 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 
 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 19.04.2017 г. на „ТРЕН“ ЕООД за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 

19.04.2017 г. на „ТРЕН“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във 

връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).  За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията 

към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-59 от 25.04.2017 г. на 

председателя на КЕВР. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 03.05.2017 г. „ТРЕН“ ЕООД е 

представило допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната 

административна преписка. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ 

следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по 

закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите 

технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и 

организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване 

на лицензионната дейност. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти. 
 

„ТРЕН“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-241-15 от 14.08.2007 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от 10 години, който изтича на 

14.08.2017 г. 

Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът е 

длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията да подаде 

заявление за продължаване на срока, или да уведоми Комисията, че няма да осъществява 

лицензионната дейност след изтичането на срока. По силата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ 

лицензията се прекратява при изтичане на срока й, освен в случаите на чл. 56 от ЗЕ. 

Следователно, в случай, че „ТРЕН“ ЕООД не е подало заявление за продължаване на 
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срока по реда на чл. 56 от ЗЕ, издадената му лицензия № Л-241-15 от 14.08.2007 г. ще се 

прекрати по силата на закона на 14.08.2017 г. След направена служебна справка в 

деловодната система на КЕВР е установено, че дружеството не е подало заявление по 

реда на чл. 56 от ЗЕ. В тази връзка и на основание чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензия № Л-241-

15 от 14.08.2007 г. ще се счита за прекратена от момента на изтичане на нейния срок, а 

именно: на 14.08.2017 г. На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ издадената лицензия следва да се прекрати с решение на Комисията. В настоящия 

случай, обаче, по силата на чл. 8 от НЛДЕ Комисията няма основание по своя 

инициатива да открива производство по прекратяването на лицензията. Решението на 

Комисията за прекратяване на издадената на „ТРЕН“ ЕООД лицензия № Л-241-15 от 

14.08.2007 г. констатира факта на прекратяване на тази лицензия чрез изтичане на 

нейния срок и има констативен характер по смисъла на чл. 21, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс.  

Предвид горното, поради това, че „ТРЕН“ ЕООД желае да продължи да 

осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“, за дружеството е налице 

възможността да подаде заявление за издаване на нова лицензия по реда на ЗЕ и НЛДЕ. 

В този смисъл дружеството е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 19.04.2017 г. В 

случай, че дружеството отговаря на критериите по чл. 40 от ЗЕ във връзка с чл. 10 и чл. 

11 от НЛДЕ, предвид факта, че „ТРЕН“ ЕООД е участник на пазара на електрическа 

енергия по силата на лицензия № Л-241-15 от 14.08.2007 г., с оглед недопускане на 

нарушаване на търговските взаимоотношения на дружеството с трети страни следва 

новата лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ да бъде издадена, 

считано от 15.08.2017 г.  

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20170320154541 от 20.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „ТРЕН“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 175297965, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110. 

„ТРЕН“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия, след предоставянето на лиценз от Държавната комисия по енергийно и водно 

регулиране, икономическо и финансово обслужване на трети лица, маркетингова 

дейност, търговска реализация на разрешени със закон стоки в страната и чужбина, 

покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или 

обработен вид, предприемачество, инженеринг, търговско представителство и 

посредничество, складови стоки, лизинг, сделки с недвижими имоти, извършване на 

сделки и услуги незабранени със закон в страната и чужбина, спедиторски и превозни 

сделки, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски 

операции и сделки, съответстващи на българското законодателство и международните 

договорни изисквания, както и дейност и услуги, незабранени със закон. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Стоян Неделчев 

Стоянов.  

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 лв. (пет хиляди лева) и е изцяло 

внесен. Едноличен собственик на капитала е ДП „Национална компания железопътна 

инфраструктура“, ЕИК 130823243.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ТРЕН“ ЕООД отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация с изх. № 

055306260 от 06.04.2017 г., издадено от Национална агенция за приходите, ТД София, 

считано от 10.07.2007 г. „ТРЕН“ ЕООД е регистриран по Закона за ДДС данъчен субект 

с идентификационен № по ДДС 175297965. 
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От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от 

правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ и б. „г“ от НЛДЕ, с които 

се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за търговия 

с електрическа енергия. 

Предвид изложените по-горе факти, издаването на исканата в заявлението 

лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Посоченият срок е обоснован с оглед спецификата на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, установените бизнес практики, направените прогнози и 

потенциални икономически рискове, както и предвид възможността за удължаване след 

анализ на постигнатите резултати. 

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

За изпълнение на дейностите по издадената му лицензия, дружеството използва 

офис, находящ се в гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 и № 114 А, 

съгласно декларация за съгласие  на Генералния директор на ДП „Национална компания 

железопътна инфраструктура“ за използване на офис помещенията от служителите на 

„ТРЕН“ ЕООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

дружеството е регистрирано като търговец на електрическа енергия с EIC код 

„32XTREN--------A“ и към момента е със статус „Активен“. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси, както и че всички работни места са оборудвани със 

следната конфигурация: 

 Преносим компютър DELL Inspiron 5558 с ОС Microsoft Windows 10; 

 Преносим компютър LENOVO Yoga 2 с Microsoft Windows 10; 

 Преносим компютър DELL Inspiron 5548 с Microsoft Windows 10; 

 Настолна компютърна конфигурация HP PRO DESK 490 G3; 

 Многофункционално устройство Принтер/Скенер/Факс XEROX Work Center 

6505DN Lazer MF; 

 Софтуер антивирусна защита Bitdefender total security - 5 потребителя; 

 Microsoft Office - Home & Business 2016 - 3 броя; 

 Microsoft Office - Home & Business 2013 - 1 брой; 

 Операционна система Microsoft Windows 10 PRO 64-bit - 16p.; 

 Стационарен телефонен пост - 3 броя; 

 Мобилен телефон - 1 брой. 

Дружеството използва нает сървър за електронна поща към пакет хостинг услуги 

и интернет достъп, като е представило договори за услуги като доказателство. 
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От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „ТРЕН“ ЕООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от 

НЛДЕ. 

 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Дружеството осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“ от 

07.06.2008 г. и до момента изпълнява всички нормативни изисквания съгласно 

Правилата за търговия с електрическа енергия и Закона за енергетиката. „ТРЕН“ ЕООД е 

активен участник на пазара, като търгуваното количество електрическа енергия от 

началото на дейността до 01.03.2017 г е ХХ MWh на стойност ХХ лева, реализирано 

изцяло на вътрешния пазар. 

Дружеството е представило организационна структура, автобиографии, копия от 

документи за образователно-квалификационна степен на персонала и копия от трудови 

договори. В „ТРЕН“ ЕООД са наети общо седем служители, като организационната 

структура е следната: управител – 1; контрольор – 1; специалист „Търговия и 

договаряне“ – задълженията се изпълняват от управителя; специалист „Обмен на 

графици и оперативна информация“ – 1; специалист „Информационни технологии“ – 1; 

счетоводител – 1; юрист – 1; специалист „Административно техническа дейност“ – 1. 

Дружеството е възложило на външна организация следните функции: финанси, 

счетоводство, информационни технологии, правно обслужване и човешки ресурси. 

 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „ТРЕН“ ЕООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във 

връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ относно наличие на човешки 

ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

III. Икономически аспекти: 

 

Относно наличието на финансови възможности на „ТРЕН“ ЕООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и 

наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за 

търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, дружеството е 

представило годишни финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2018 г. - 2022 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети. 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „ТРЕН“ ЕООД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в 

потребителския сегмент.  

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от ХХ хил. лв. 

за 2018 г. да достигнат до ХХ хил. лв. през 2022 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от ХХ хил. лв. за 2018 

г. да достигнат ХХ хил. лв. през 2022 г. 
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„ТРЕН“ ЕООД е представило анализ на вътрешния и външен електроенергиен 

пазар, като се е съобразило с тенденциите в развитието на пазара на електрическа 

енергия.  

Дружеството е представило и SWOT анализ, обективно отчитащ силните и 

слабите му страни, както и възможните положителни и негативни външни влияния. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмена информация (извлечение) от „ХХ“ АД от 04.05.2017 г., в 

потвърждение на това, че „ТРЕН“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита сметка 

с наличност в размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с 

изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от 

годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България за 2016 г.    

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че 

спази заложените в бизнес плана параметри, „ТРЕН“ ЕООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“.   

 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила 

за работа с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, предлагаме Комисията да вземе 

следните: 
 

Решения: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ТРЕН“ ЕООД 

заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ТРЕН“ 

ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет.  

  
 


