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П Р О Т О К О Л 
 

№ 95 

 
София, 25.05.2015 година 

 

Днес, 25.05.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов. 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на 

глас). 

 

На заседанието присъстваха: Е. Маринова – директор на дирекция „Правна”, Й. 

Желев – главен директор на главна дирекция "Контрол и решаване на спорове", У. Калева 

– началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – електропроизводство и 

топлоснабдяване“, И. Александров – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии – 

електропроизводство и топлоснабдяване“, П. Младеновски – началник на отдел „Ценово 

регулиране и лицензии – електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Касчиев - началник 

на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - В и К услуги” и експерти от КЕВР. 

 

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ - закрито заседание след открито заседание 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов,  

Ю. Стоянов, Р. Методиева, Е. Поповска, П. Георгиева  

 

2. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г. на „Пи Пи Си 

България” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов, 

Ю. Стоянов, П. Георгиева, Е. Поповска  

3. Доклад и проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-53 от 09.10.2014 г., 

подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за даване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма. 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов,  

Ю. Стоянов, Е. Поповска, Р. Методиева 
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4. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И 

И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 

14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов,  

Ю. Стоянов, Е. Поповска, Р. Методиева 

 

5. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 29.01.2015 г., подадено от „ОМВ 

Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов, 

Ю. Стоянов, П. Георгиева, Р. Николова 

 

6. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ 

Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 

17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. 

Трифонов, Ю. Стоянов, П. Георгиева, Р. Николова 

 

7. Доклад относно внесен в КЕВР проект на Общи условия за предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на „Софийска вода“ 

АД. 

Докладват: Й. Желев, Е. Маринова, И. Касчиев, Й. Колева,  

Й. Велчева, Н. Томова, Н. Иванова, Л. Минчев 

 

8. Доклад, мотиви и проект на Указания за образуване на цените на топлинната 

енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране 

чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала” – върнат от заседание на 

18.05.15 г 

Докладват: И. Александров, Е. Маринова, М. Цанкова,  

Ю. Ангелова, Ц. Камбурова, Г. Петров, Й. Велчева,  

Д. Николкова, А. Петрова, С. Манчев, А. Иванова  

 

9. Доклад и проект за изменение на “Общи условия за продажба на топлинна енергия 

за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен ”. 

Докладват: Е. Маринова, Й. Желев,  

У. Калева, К. Кирий, Й. Велчева 

 

10. Доклад, документация и проект за решение относно изготвяне на за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на Глава Осем 

“а“ от ЗОП за  доставка на сървърни конфигурации, персонални компютри с 

монитор, монохромни принтери и мултифункционални машини. 

Докладва: Ю. Митев 

 

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-129 от 27.04.2015 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от „Смарт Енерджи Трейд” 

ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, и събраните 

данни от проведено открито заседание на 13.05.2015  г., установи следното: 
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Административното производство е образувано по постъпило в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (Наредба № 3).  

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия”, Комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

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

законодателството на друга 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. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон, видно от удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150209110904/09.02.2015 

г., издадено от Агенцията по вписванията. Правно-организационната форма на 

дружеството е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 202271438 и със седалище и адрес 

на управление: гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. 

Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД има следния предмет на дейност: проектиране, строеж, 

експлоатация и управление на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове и 

водноелектрически централи и други възобновяеми източници, производство и продажба 

на електроенергия, внос и продажба на оборудване, търговия със стоки за широка 

употреба на едро и дребно, транспортна дейност в страната и в чужбина на пътници и 

товари, посредническа и представителна дейност на местни и чуждестранни лица, сделки с 

имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона. 

Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява се от тричленен 

съвет на директорите в състав: Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо 

Димитров Радев. Представлява се от Тодор Димитров Георгиев, в качеството му на 

изпълнителен директор на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделени в 5 

000 (пет хиляди) поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. 

Едноличен собственик на капитала е „Смарт Енерджи Груп“ АД, ЕИК 201841481. 

От представените на основание  чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба № 3 

декларации от Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров Радев, в 

качеството им съответно на изпълнителен директор и на членове на съвета на 

директорите, се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъждани 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”, б. „г” и б. „д“ от Наредба № 

3, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата 

дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия 

за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

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. 

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 
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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” и „координатор на стандартна балансираща група” липсва енергиен 

обект. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед пълното отваряне на електроенергийния 

пазар на Република България от 01.07.2007 г., хармонизацията на всички нормативни 

документи в енергийния сектор след приемането на България в Европейския съюз, 

Договора за енергийна общност, ратифициран от България, и повишаването на 

професионализма на всички участници в либерализирания пазар на електрическа енергия. 

Заявителят посочва също, че като член на ЕС Република България има възможност за 

свободен достъп за търговия с електрическа енергия на българския пазар, региона на 

Балканите и ЕС. Развитието на регионалния пазар на електрическа енергия ще доведе до 

по-благоприятни условия за внос и износ, при възможно най-изгодни условия както за 

производители и потребители, така и за техните посредници. Конкуренцията между 

участниците в либерализирания пазар ще наложи въвеждането на необходимите мерки за 

гарантиране на сигурността на доставките за потребителите. Дружеството счита, че за 

изпълнение на целите, които си е поставило, предложеният срок от 10 години е оптимален 

и обоснован, и в рамките на който ще изпълни инвестиционните си намерения. 

Комисията счита заявения срок, за който да бъде издадена лицензията за обоснован в 

съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗЕ и чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, т. 4 от 

Наредба № 3. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД 

да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща 

права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща 

група”, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, „Смарт Енерджи 

Трейд” ЕАД ще използва офис, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Никола Йонков 

Вапцаров” № 35, ет. 3, офис 3, съгласно представения договор за наем на недвижим имот и 

предоставяне на услуги, сключен със „Смарт Енерджи Груп“ АД на 09.01.2015 г. Предмет 

на договора е предоставянето на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД  за временно ползване на 

горепосочения недвижим имот за ползването му като офис, както и предоставяне на 

достъп до телекомуникационна и мрежова инфраструктура, както и следното оборудване: 

- Работни станции 7 броя 

- Централизиран сървър 1 брой 

- UPS 1 брой 

- Телефонни линии 4 броя и др. 

Подсигурена е свързаност на работните станции в локална мрежа и достъп до 

ресурсите на сървърите. Дружеството декларира, че работните станции разполагат с 

необходимия софтуер. 

Срокът на договора е две години от датата на подписването му, като след изтичането 

му може да бъде продължен за неопределен срок при условията, посочени в договора. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ средствата за обмен на 

информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се 

одобряват от „Електроенергийния системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-30/1/04.02.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Смарт 

Енерджи Трейд” ЕАД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически 
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средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в 

ПТЕЕ. 

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Смарт Енерджи 

Трейд” ЕАД 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 

Наредба № 3. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”. 

На основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от Наредба № 3, „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е 

представило доказателства и данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и за образованието и квалификацията на персонала.  

Съгласно представените данни „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД структурно е разделено 

на пет звена, като всяко от тях е с обособена и специфична дейност. Първоначално 

дружеството възнамерява да осъществява дейността си със следните специалисти: 

- Изпълнителен директор – ръководи цялостната дейност на предприятието; 

- Енергетик – отговаря за всички технически въпроси, свързани с 

лицензионната дейност; 

- Специалист финансови въпроси – организира, ръководи, контролира и 

отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство; 

- Специалист юридически въпроси – организира и осъществява дейност за 

уреждане на въпроси от договорно-правен характер, арбитражни и съдебни 

дела; 

- Специалист информационни технологии – от дружеството посочват, че през 

първата година не предвиждат да назначат такъв служител. 

В подкрепа на горното, дружеството е представило копия на граждански договори  за 

предоставянето на услуги от съответните специалисти, договор за възлагане на управление 

на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, както и автобиография на изпълнителния директор.  

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е представило рамков договор за извършване на 

консултации с оглед подпомагане извършването на дейността на дружеството. 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД посочва, че при необходимост и при разширяване на 

дейността ще привлече допълнителен човешки ресурс. Дружеството предвижда да 

провежда обучения на персонала с цел повишаване на ефективността от лицензионната 

дейност. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че 

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличието на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 

Наредба № 3. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 и чл.13, ал.1 от 

Наредба № 3, към заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на 

стандартна балансираща група“ за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, както и писмено потвърждение 

(удостоверение) от „Банка Пиреос България” АД с изходящ № 0009 от 11.02.2015 г. за 

наличието на специална сметка съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 
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Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 30 000 MWh през 2015 г., 

до 120 000 MWh през 2019 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени по-

долу: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 80,95 83,37 85,87 88,45 91,09 

Средна покупна цена лв/MWh 77,09 79,40 81,78 84,23 86,76 

Количества търгувана 

електрическа енергия 
MWh 30 000 40 000 70 000 100 000 120 000 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД 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 2 503 хил. лв. 

за 2015 г. да достигнат до 11 261 хил. лв. през 2019 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 2 411 хил. лв. за 2015 

г. достигат 10 780 хил. лв. през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 92 хил. лв. за 2015 г. да 

достигне до 481 хил. лв. през 2019 г. 

Прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г.-2019 г. са представени в 

таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 2 503 3 437 6 193 9 112 11 261 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 428,5 3 334,8 6 010,9 8 845 10 930,8 

Разходи 2 411 3 305 5 940 8 724 10 780 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 312,7 3 176 5 724,6 8 423 10 411,2 

Счетоводна печалба 92 132 253 388 481 

Финансов резултат 83 118 228 349 433 

ДА 8 12 14 15 16 

СК/ДА 21,6 18,2 23,4 29,9 33,3 

КА/КП 2,3 1,4 1,6 1,6 1,7 

СК/(ДП+КП) 1,3 0,5 0,6 0,7 0,7 

 

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 302 хил. лв. за 2015 г. 

на 1 305 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението както на 

краткотрайните, така и на дълготрайните активи. 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 
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За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а 

краткосрочните задължения се увеличават, като за 2015 г. те са предвидени да бъдат в 

размер на 129 хил. лв., а в края на периода 2019 г. да достигнат до 772 хил. лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.  

В ролята си на координатор на балансираща група, дружеството прогнозира цената 

за балансираща енергия за излишък да се увеличава, като през 2015 г. да бъде 16,50 

лв./МВтч, като до 2019 г. да достигне 21,80 лв./МВтч. Увеличение се предвижда и за 

цената за балансираща енергия за недостиг, като за 2015 г. тя да бъде 170 лв./МВтч и до 

2019 г. да достигне до 184 лв./МВтч.  

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД очаква приходите от продажбата на балансираща 

енергия да са сравнително равни с разходите за покупката на балансираща енергия, като 

печалбата от търговия с балансираща енергия да е сравнително малка. 

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило анализ на вътрешния и външен пазар 

на електрическа енергия. 

В маркетинговият анализ на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, под формата на SWOT 

анализ, са посочени вътрешни силни страни на дружеството, както и възможностите за 

развитие. Обективно са разгледани и слабите страни и възможните заплахи пред 

дружеството. 

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи изводът, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Смарт 

Енерджи Трейд“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”. 

Проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор 

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД“. 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4  във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 

9 от ПТЕЕ, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група с координатор „Смарт енерджи Трейд“ ЕАД“. От 

направения преглед на проекта на договор може да се направи извод, че същият отговаря 

на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. Част от договора са принципи за 

разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група.  

На проведеното открито заседание на 13.05.2015 г. за разглеждане на доклад с вх. № 

Е-Дк-129 от 27.04.2015 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено 

от „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група”, представител на дружеството е заявил, че приема изложените в 

доклада факти и обстоятелства без възражения. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с 39, ал. 1, т. 5 и 

ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от  Наредба № 3  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Издава на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, ЕИК 202271438, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. 

Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2, лицензия № 443-15  от 25.05.2015 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на 
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„координатор на стандартна балансираща група”, за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 

г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 

30.12.2014 г. на „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”. 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с ново наименование 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г., подадено от „Пи Пи Си България” АД 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 март 

2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

Със Заповед № З-Е-5 от 09.01.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към 

него за установяване на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3, поради 

което преписката следва да бъде разгледана по същество за установяване на 

съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията. 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 извършеното проучване работната група установи следните факти и 

направи следните произтичащи от тях изводи: 

 

І. Правни аспекти: 

 

1. Видно от представеното Удостоверение с изх. № 20141107111534 от 07.11.2014 

г., издадено от Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Пи Пи Си 

България” АД e акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 

203124126, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, район 

Триадица, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7. „Пи Пи Си България” АД е с предмет на дейност: a) 

търговия с електроенергия и б) внос и износ на електроенергия, както и всяка друга 

търговска дейност, незабранена от закон, като всяка дейност ще се извършва след 

получаване на необходимото разрешение или лицензия, в случай че такива се изискват от 

действащото законодателство. 

2. Орган на управление на дружеството е Съветът на директорите, който се състои 

от следните членове: Александра Псири, Андреас Митафидис, Анна Камилери, Андреас 

Андрикопулос и Мартин Иванов Георгиев.  
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Дружеството се представлява и управлява поотделно от Александра Псири и 

Андреас Митафидис. Представени са и договори от 17.04.2014 г. за възлагане на 

управлението, сключени с тези две лица.  

3. Капиталът на дружеството е в размер на 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) 

лева. 

Съгласно представената книга за акционерите, акционери в дружеството са 

„Пъблик Пауър Корпорейшън“ С.А („Държавна електрическа компания“ АД), 

чуждестранно юридическо лице, държава: Р Гърция, рег. № 786301000, притежаващо 5100 

броя обикновени, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 200 лева, и 

„Алпик“ АД, чуждестранно юридическо лице, държава: Швейцария, Ид. № CH – 105-

974.401, притежаващо 900 броя обикновени, поименни, налични акции, всяка с номинална 

стойност 200 лева. 

4. Съгласно удостоверение за регистрация от 20.10.2014 г. на Национална агенция 

по приходите (НАП), „Пи Пи Си България” АД е регистрирано по Закона за данък 

добавена стойност (ЗДДС) с идентификационен № по ДДС: BG203124126.  

5. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от Наредба № 3 са представени 

декларации от членовете на съвета на директорите, видно от които лицата не са лишавани 

от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството. 

6. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от Наредба № 3 е представена 

декларация от представляващия дружеството Александра Псири, от която е видно, че 

дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност. 

Предвид гореизложеното, издаването на исканата лицензия няма да бъде в 

противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

7. 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. 

8. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3, срокът, за който заявителят иска 

издаване на лицензия е 10 (десет) години. Предложеният срок е обоснован с оглед 

осигуряване на достатъчно дълъг срок за реализация на бизнес стратегията на дружеството 

за търговия с електрическа енергия в България. Исканият срок ще предостави възможност 

за изпълнение на плановете за търговия на пазара на едро, както и внос, износ и транзит на 

електрическа енергия в/от България. Дружеството счита, че предвид динамиката на пазара 

на електрическа енергия в България, десетгодишният срок на лицензията е необходим за 

постигане на горните цели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 

 

ІІ. Технически аспекти 
 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” дружеството 

„Пи Пи Си България“ АД ще използва офис, находящ се на адрес: гр. София, п.к. 1000, 

район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 2, сграда на Перформ Бизнес Център. Дружеството е 

предоставило договор за подялба на наети жилищни помещения, датиран на 22.10.2014 г., 

сключен с „Алпик Енергия България“ ЕООД с адрес по регистрация: гр. София, п.к. 1000, 

район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7. Видно от договора, „Алпик Енергия 

България“ ЕООД като наемател преотдава ползването под наем на „Пи Пи Си България“ 
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АД на офис площ от 20 кв.м., като други помещения (зала, кухня, склад, открита 

заседателна площ и тераса) ще бъдат ползвани съвместно от двете дружества. Договорът 

влиза в сила от датата на подписването му и изтича на 28.02.2017 г. освен ако не бъде 

продължен за същия срок чрез споразумение между страните.   

„Пи Пи Си България“ АД е представило декларация относно изградена 

информационна мрежа за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ от 

19.12.2014 г., подписана от представители на „Алпик Енергия България“ ЕООД.  В 

декларацията е посочено, че във връзка с горепосочения договор за подялба на наети 

нежилищни помещения от 22.10.2014 г. офисът е с изградена информационна мрежа, 

необходима за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и че 

същият е обезпечен с вътрешни и външни комуникационни възможности, необходимата 

офис техника и компютърно оборудване. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5754 от 08.10.2014 г., ЕСО ЕАД 

декларира, че „Пи Пи Си България“ АД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни, както и че декларираните от 

дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и 

комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа 

енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ) отговарят на 

условията, определени в ПТЕЕ. 

От гореизложените данни и представените доказателства „Пи Пи Си 

България“ АД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия. 

 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за опита 

на заявителя относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се 

представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или 

акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от 

същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и 

организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка освен гореизброените данни 

заявителят следва, на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3, да представи и 

доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на 

дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.  

В изпълнение на горните разпоредби, заявителят е представил Извлечение от 

протокол от заседание от съвета на директорите на „Пи Пи Си България“ АД от 14.07.2014 

г. по т. 2, видно от който е съветът на директорите е одобрил и утвърдил организационни 

правила и организационна структура на дружеството. Съгласно приложената към 

извлечението от протокола организационна структура, „Пи Пи Си България“ АД ще се 

управлява чрез договор за управление, като персонал ще се наема съобразно бизнес 

възможностите. Допълнителни дейности ще се извършват чрез компании за външни 

услуги. Дружеството ще получава пълна материална и ноу-хау подкрепа от своите 

акционери.  
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Експертите, които ще бъдат ангажирани с дейността на дружеството са посочени в 

организационната структура: Александра Псири – Председател на Съвета на директорите 

и Главен изпълнителен директор; Андреас Митафидис – Заместник - председател на 

Съвета на директорите и Заместник-изпълнителен директор; Анна Камилери – член на 

Съвета на директорите; Андреас Андрикопулос - член на Съвета на директорите и Мартин 

Георгиев - член на Съвета на директорите. 

Към заявлението са представени и документи относно образованието и 

квалификацията на членовете на съвета на директорите, включително дипломи за висше 

образование и автобиографии. От представените документи е видно, че членовете на 

съвета на директорите притежават опит в сферата на енергетиката. 

Във връзка с осъществяване на дейността, заявителят е представил Договор за ниво 

на обслужване, сключен с Алпик Енерджи ЕС И (Alpiq Energy SE), съгласно който Алпик 

предоставя на „Пи Пи Си България“ АД финансови и административни услуги, както и 

правни услуги, посочени в Приложения № 1 и № 2 съответно. В договора е посочено, че 

„Пи Пи Си България“ АД се нуждае от консултантски и изпълнителски услуги, свързани с 

финансови, технически и административни въпроси, тъй като към момента не притежава 

достатъчно персонал за изпълнението на такива задачи, а Алпик е надлежно 

квалифицирана за предоставяне на подкрепа на „Пи Пи Си България“ АД чрез своя 

квалифициран персонал и мрежа от бизнес контакти. Договорът влиза в сила, считано от 

подписването му от двете страни и е с неопределен срок на действие.  

Във връзка с подаденото заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ е представен подписан от Алпик Енерджи ЕС И Меморандум за 

Възлагане на услуга на външен изпълнител, изготвен за целите на лицензиране на „Пи Пи 

Си България“ АД. Целта на меморандума е да се предостави информация за възлагане на 

определени дейности от „Пи Пи Си България“ АД към Алпик Енерджи ЕС И. Според 

икономическата обосновка на меморандума, възлагането на услуги на външни 

изпълнители е с цел да се намали необходимостта от наемане и обучение на 

специализиран персонал, като е свързано с намаляване на капиталовите и оперативни 

разходи на компанията, както и с възможността да се постигне по-голяма гъвкавост на 

бюджет и контрол. Това позволява на компаниите да заплатят само за услугата, от която се 

нуждаят и само когато се нуждаят. Видно от меморандума, предоставяните услуги от 

Алпик Енерджи ЕС И на „Пи Пи Си България“ АД са: счетоводство, финанси, сетълмент, 

контролинг, риск мениджмънт, графици, портфолио мениджмънт и правно 

администриране.  

Тези услуги се предоставят чрез регионален център за услуги,  находящ се в гр. 

Прага, Чешка Република, който функционира и предоставя услуги на търговци на 

електрическа енергия и доставчици от 2007 г. В дейностите са заети служители, както 

следва: счетоводство и данъци – 6 служители, финанси и застраховане – 4, сетълмент – 3, 

контролинг – 2, управление на риска – 3,  известяване и регистрация на графици – 5, 

портфолио мениджмънт – няма данни, правно администриране – 1, краткосрочна търговия 

и оптимизация – 8 служители.  

„Пи Пи Си България“ АД е представило и: договор с „Йотов Консултинг Енд 

Апликейшън Груп“ ООД за представителство пред компетентните органи (НАП, НСИ, 

Агенция „Митници“), както и договор с „Атлас Консултиг ФСК“ ООД за предоставяне на 

финансови и счетоводни услуги  по предмета на дейност на дружеството.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства „Пи Пи Си България“ АД отговаря на изискванията за наличие на 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия”.  

 

ІІІ. Икономически аспекти: 
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„Пи Пи Си България” АД e учредено и регистрирано през 2014 г. Дружеството не 

притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, 

към заявлението за издаване на лицензия са представени: бизнес план за управление и 

развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2015 г. – 2019 г. с 

прогнозни годишни финансови отчети в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3, писмено 

потвърждение – Специална сметка с изх. № 14481 от 07.11.2014 г. от инг Банк Н.В, клон 

София относно наличието на специална сметка с гаранционен депозит в размер съгласно 

изискването на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата) в размер на 150 000 

лв. и удостоверение с изх. № 597 от 22.10.2014 г. от „Обединена Българска Банка” АД 

относно наличието на банкова сметка със салдо към същата дата в размер на 899 050.64 лв. 

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 45 000 MWh през 2015 г. 

до 116 000 MWh през 2019 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени по-

долу: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 78.10 82.21 86.55 89.88 93.34 

Ръст на продажната цена процент - 5.26% 5.27% 3.8% 3.8% 

Средна покупна цена лв/MWh 72 75.96 80.14 83.34 86.68 

Ръст на покупната цена процент - 5.5% 5.28% 3.99% 4% 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 45 000 68 000 84 000 100 000 116 000 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „Пи Пи Си България“ АД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия 

в потребителския сегмент. „Пи Пи Си България“ АД възнамерява да сключва сделки с 

енергийната борса в страната, но основните сделки ще бъдат сключвани с филиали и 

клонове към Alpiq Group в Югоизточна Европа и към PPC („Пъблик Пауър Корпорейшън“ 

С.А) в Гърция. Дружеството планира да внася, изнася и транзитира електрическа енергия 

на територията на България за и от Румъния, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. 

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година, като от 3 564 хил. лв. за 2015 г. да 

достигнат до 11 045 хил. лв. през 2019 г.  

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите, като от 3 240 хил. лв. за  

2015 г. да достигнат до 10 055 хил. лв. през 2019 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 97 хил. лв. за 2015 г. да 

достигне до 538 хил. лв. през 2019 г. 

Прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. – 2019 г. са представени в 

таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 3 600 5 736 7 450 9 215 11 105 
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в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 564 5 695 7 402 9 161 11 045 

Разходи 3 503 5 493 7 131 8 788 10 567 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 240 5 165 6 732 8 334 10 055 

Счетоводна печалба 97 243 319 427 538 

Финансов резултат 88 219 288 385 485 

ДА 24 24 23 17 20 

СК/ДА 50 50 52.17 70.59 60 

КА/КП 5.60 4.17 3.68 3.39 3.14 

СК/(ДП+КП) 4.16 2.68 2.06 1.70 1.41 

 

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 1 549 хил. лв. към 

31.12.2015 г. на 2 684 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението на 

краткотрайните активи, като дълготрайните активи се предвижда да намаляват.  

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира увеличение на собствения 

капитал и той остава в размер на 1 200 хил. лв. 

Дружеството прогнозира дългосрочните задължения да намаляват и достигнат до 0 

лв. в края на прогнозния период от бизнес плана, а краткосрочните задължения да се 

увеличават, като в края на периода достигнат до 848 хил. лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя високи 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.  

„Пи Пи Си България“ АД е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар. Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за 

България пазарни зони, с цел да бъдат съпоставени според етапа на развитие на 

електроенергийните пазари и търсене на перспективи за осъществяване на регионална 

интеграция. В представения анализ на вътрешния пазар дружеството е направило 

сегментация, като е разгледало дела на водещите производители на пазара. В този анализ 

влизат и потенциалните клиенти, към които дружеството ще насочи дейността си. 

В маркетинговия анализ на „Пи Пи Си България“ АД, под формата на SWOT 

анализ са посочени както вътрешни силни и слаби страни. По отношение на управлението 

на риска, дружеството планира то да се извършва от Центъра за корпоративни услуги на 

Alpiq Group за Централна и източна Европа и да се наблюдава от отдела за управление на 

риска на PPC. 

Въз основа на гореизложеното, може да се направи изводът, че в случай, че спази 

заложените в бизнес плана параметри, „Пи Пи Си България“ АД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

 

Изказвания по т.2: 

Докладва П. Младеновски. 

Е. Маринова отбеляза, че особеното в случая е, че „Пи Пи Си България“ АД доказва 

наличието на човешки ресурси, технически ресурси и материална база чрез съответните 

договори, по силата на които дружеството ще ползва всички тези ресурси от Alpiq Group. 

Тези услуги се явяват изнесени за дружеството, което е допустимо по закон. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията  
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Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група по подаденото от „Пи Пи Си България” АД 

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 04.06.2015 г. от 10 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Пи 

Пи Си България” АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа всички факти и обстоятелства, относими към 

административна преписка, образувана по заявления заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-53 от 

09.10.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за даване на разрешение за 

преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма, установи следното: 

 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е подало в Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране, с ново наименование Комисията за енергийно и водно регулиране 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-53 от 09.10.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД 

за даване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма, 

на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 87, ал. 1 от Наредба № 3 от 

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

Във връзка с разглеждане на постъпилото заявление е сформирана работна група 

със заповед № З-Е-281/28.10.2014 г.  на председателя на Комисията.  

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

по административната преписка, се установи следното: 

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи 

следните изводи: 

Заявителят „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е титуляр на лицензия № Л-368-15 от 

14.11.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от десет 

години. 

Видно от извършената справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, правноорганизационната форма на „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД e 

дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201217806, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, „Офис Център Вертиго“, ет. 9.  

Дружеството се представлява и управлява от управителите Валентина Иванова 

Миленкова и Онур Кара. 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД e с предмет на дейност: търговия и доставка на 

електроенергия в Република България и други страни (след получаването на съответната 

лицензия), покупка на стоки и/или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, 

преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и 

посредничество, както и всякаква дейност със стоки и услуги, незабранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева и е 

разпределен в 40 000 (четиридесет хиляди) дяла по 50 (петдесет) лева всеки дял. 

Съдружници в дружеството са Онур Кара, притежаващ 22 800 (двадесет и два и 

осем хиляди) дяла по 50 (петдесет) лева, на обща стойност  1 140 000 ( един милион сто и 

четиридесет хиляди) лева и Джоузеф Патрик Дигнан, притежаващ 17 200 (седемнадесет 
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хиляди и двеста) дяла по  50 (петдесет) лева, на обща стойност  860 000 (осемстотин и 

шестдесет хиляди) лева. 

Видно от заявлението и представените документи, предвидената форма на 

преобразуване е чрез промяна на правната форма  по смисъла на чл. 264, ал. 1 от 

Търговския закон. Преобразуващото се дружество се превъръща в търговско дружество от 

друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на 

преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. 

Подаденото заявление съдържа изискуемите документи съгласно изискванията на 

чл. 87, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 3. Представени са План за преобразуване на „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД с нотариална заверка на подписите (рег. № 8567 от 13.08.2014 г.), 

доклад на проверителя по чл. 264в от ТЗ с дата 31.08.2014 г. и документ за внесена такса за 

разглеждане на заявлението. 

Представеният План за преобразуване, съставен на основание чл. 264, ал. 1 от ТЗ, 

урежда преобразуването чрез промяна на правната форма на дружество с ограничена 

отговорност „Ес И И Пауър Трейдинг” (преобразуващо се дружество) в акционерно 

дружество „Ес И И Пауър Трейдинг” (новоучредено дружество), като вследствие на 

преобразуването дружество с ограничена отговорност „Ес И И Пауър Трейдинг” се 

прекратява без ликвидация. В резултат на преобразуването, всички активи и пасиви (права 

и задължения) на преобразуващото се дружество преминават при условията на 

универсално правоприемство в новоучреденото дружество - акционерно дружество „Ес И 

И Пауър Трейдинг”, което става негов универсален правоприемник. Планът за 

преобразуване съдържа всички минимално изискуеми данни по  чл. 264, ал. 2 от ТЗ 

относно новоучреденото дружество: 

-  Фирма: „Ес И И Пауър Трейдинг”; 

-  Правна форма: акционерно дружество; 

-  Единен идентификационен код: 201217806; 

- Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1404, район „Триадица”, бул. 

„България” № 109 ет.9, „Офис Център Вертиго”; 

-  Предмет на дейност: търговия и доставка на електроенергия в Република 

България и в други страни (след получаването на съответната лицензия), покупка на стоки 

и/или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в 

страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга 

дейност, която не е забранена от закона. 

- Капитал: При извършване на преобразуването чрез промяна на правната форма, 

капиталът на преобразуващото се дружество в размер на 785 000 (седемстотин осемдесет и 

пет хиляди) лева преминава в същия размер към новоучреденото дружество, като 

съотношението при замяната на дяловете от преобразуващото се дружество с акции от 

новоучреденото дружество към датата на съставяне на Плана за преобразуване е както 

следва: 1 (един) дял от капитала на преобразуващото се дружество е равен на 1 (една) 

акция от капитала на новоучреденото дружество;  номиналната стойност на 1 (един) 

дял от капитала на преобразуващото се дружество е 50 (петдесет) лева, номиналната 

стойност на 1 (една) акция от капитала на новоучреденото дружество е също 50 (петдесет) 

лева. Капиталът на новоучреденото дружество се разделя на 15 700 (петнадесет хиляди и 

седемстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с 

номинална стойност от 50 (петдесет) лева. 

Съдружниците от преобразуващото се дружество стават акционери в 

новоучреденото дружество, в резултат на което към момента на съставяне на Плана за 

преобразуване, акционерното участие в новоучреденото у дружество се разпределя, както 

следва : 

- Онур Кара – притежаващ   8 949 (осем хиляди деветстотин четиридесет и девет) 

броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 

от 50 (петдесет) лева, представляващи 57% от капитала на новоучреденото дружество. 
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- Джоузеф Патрик Дигнан – притежаващ 6 751 (шест хиляди седемстотин петдесет 

и един) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална 

стойност от 50 (петдесет) лева, представляващи 43% от капитала на новоучреденото 

дружество. 

Съотношението между акциите на акционерите в новоучреденото дружество е 

аналогично на съотношението между притежаваните от тях дялове в преобразуващото се 

дружество, поради което парични плащания и уравнявания по смисъла на чл. 261б, ал. 2 от 

ТЗ не са правени. 

-  Срок: дружеството се учредява за неопределен срок.  

Дружеството ще се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на 

директорите, състоящ се от три члена.  

В съответствие с изискването на чл. 264в, ал.1 от ТЗ е назначен проверител, който е 

извършил проверка на Плана за преобразуване и е съставил доклад до акционерите на 

новоучреденото дружество. 

Планът за преобразуване, ведно с Устава на новоучреденото дружество – „Ес И И 

Пауър Трейдинг” АД е обявен по партидата на дружеството в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията. 

В новоучреденото дружество няма акционери с особени права или притежатели на 

ценни книги, които не са акции по смисъла на чл. 262ж, ал.2, т.8 от ТЗ. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р – 53 от 11.03.2015 г.  до Комисията заявителят е 

представил информация, че след обявяване на плана за преобразуване на дружеството в 

Търговския регистър на 20.08.2014 г., с решение от 22.01.2015 г. Общото събрание на 

съдружниците е увеличило капитала от 785 000 лева на 2 000 000 лева. Дружеството 

посочва, че доколкото чл. 264г, ал.1, изр. 1 от ТЗ предвижда, че при вземане на решението 

за преобразуване, планът за преобразуване може да бъде не само одобрен, но и изменен, 

няма пречка увеличението на капитала да бъде извършено преди да се вземе решението за 

преобразуване, стига да не се нарушават други императивни разпоредби на ТЗ. Заявителят 

информира, че след приемане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 

г. е извършена одиторска проверка, която е показала, че и след увеличение на капитала е 

спазена императивната разпоредба на чл. 2б4д, ал.1 от ТЗ, а именно: размерът на капитала 

на новоучреденото дружество да не е по-голям от чистата стойност на имуществото на 

преобразуващото се дружество. В тази връзка, стартиралата процедура по преобразуване 

на дружеството в акционерно дружество, може да продължи без да се налага да започне 

отново отначало. Дружеството заявява, че с изключение на увеличения размер на капитала 

и евентуалната промяна на лицето посочено за депозитар, останалата информацията, която 

е обявена с плана за преобразуване, остава непроменена. Към писмото е приложено 

заверено копие от удостоверение с изх. № 20150311153605 от 11.03.2015 г. от Търговския 

регистър, воден от Агенцията по вписванията, от което е видно вписаното увеличение на 

капитала на „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЕ, Комисията разрешава преобразуване на лицензиант, 

ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на 

условията за издаване на лицензия за дейността. По силата на чл. 52, ал. 2 от ЗЕ и чл. 88, 

ал. 4 от Наредба № 3, с решението за даване на разрешение за преобразуване Комисията 

служебно изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова. В 

настоящата хипотеза обаче, при този вид преобразуване (промяна на правната форма) е 

налице универсално правоприемство и не настъпва промяна във финансовите, 

техническите и материалните ресурси на лицензианта. От друга страна, съгласно чл. 49, 

ал. 3 от Наредба № 3, преобразуването на лицензиант от една правна форма в друга, не се 

счита за изменение на лицензията. В тази връзка, правата и задълженията по издадената 

лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” 

преминават върху новоучреденото дружество „Ес И И Пауър Трейдинг” АД по силата на 

универсалното правоприемство. 
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Предвид горните аргументи комисията счита, че след преобразуването на „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД чрез промяна на правната форма от дружество с ограничена 

отговорност в акционерно дружество, заявителят ще разполага с финансови, технически и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.  

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 

87, ал. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава разрешение на  „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД с ЕИК 201217806, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, „Офис Център 

Вертиго“, ет. 9, да се преобразува чрез промяна на правната форма от дружество с 

ограничена отговорност в акционерно дружество. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно  заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 

18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на 

лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с 

включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисията за енергийно и 

водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група”, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

Със заповед № З-Е-237 от 26.08.2014 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 3, 

поради което на основание чл. 4, ал. 2 от нея на заявителя са изпратени писма с изх. № E-

ЗЛР-И-38 от 02.09.2014 г., изх. № Е-ЗЛР-И-38 от 14.11.2014 г. и изх. № Е-ЗЛР-И-38 от 

04.12.2014 г. с указания за отстраняване на допуснатите нередовности и предоставяне на 

допълнителна информация. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 10.09.2014 г., вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 19.11.2014 г. и 

вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 08.12.2014 г. заявителят е представил допълнителни данни и 

документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за 

установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за 

изменение/допълнение на лицензията. 
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Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи 

следните изводи: 

 

І. Правни аспекти: 

 

Заявителят „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е титуляр на лицензия № Л-368-15 от 

14.11.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от десет 

години. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на 

лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото 

изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5 

и чл. 96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38/18.07.2014 г., дружеството е поискало 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” съгласно ПТЕЕ. 

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, същият, ако отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде 

допълнена с права и задължения на координатор. 

В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

стандартна балансираща група с координатор лице, на което е издадена лицензия по чл. 

39, ал. 5, т. 1, 5, 9 ЗЕ и е регистрирано от независимия преносен оператор, и с членове 

търговски участници по чл. 100, ал. 1 ЗЕ, които сключват сделки с електрическа енергия 

при свободно договорени цени. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че 

търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на стандартни 

балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е 

и търговеца на електрическа енергия.  

Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

стандартна балансираща група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието 

решение от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, 

свързани с тази дейност. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20140908152912/08.09.2014 г. на Агенцията по вписванията и от извършената справка на 

интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 201217806, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, „Офис Център 

Вертиго“, ет. 9.  

Дружеството се представлява и управлява от управителите Валентина Иванова 

Миленкова и Онур Кара. 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД има следния предмет на дейност: търговия и 

доставка на електроенергия в Република България и други страни (след получаването на 

съответната лицензия), покупка на стоки и/или други вещи с цел да ги препродаде в 

първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско 

представителство и посредничество, както и всякаква дейност със стоки и услуги, 

незабранени от закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева. 

Съдружници в дружеството са Онур Кара с дял от капитала в размер на 1 140 000 

лв. и Джоузеф Патрик Дигнан с дял от капитала в размер на 860 000 лв. 

От представените декларации на управителите Валентина Иванова Миленкова и 

Онур Кара се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска 
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дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството. 

Предвид гореизложеното следва, че допълването на издадената на „Ес И И Пауър 

Трейдинг” ООД лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” няма да е в 

противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и буква „б” от Наредба № 3. 

Представени са декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от 

Наредба № 3, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на 

лицензия за същата дейност. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при 

изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на 

координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде 

допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от срока 

по лицензията за „търговия с електрическа енергия”, а именно до 14.11.2021 г. 

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Ес И И Пауър 

Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. е 

допустимо. 

 

ІІ. Технически аспекти 
 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ и като 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД има издадена лицензия № Л-386-15 от 14.11.2011 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 години. Седалището и 

адресът на управление на дружеството е гр. София, район „Триадица“, ул. ‚Иван 

Денкоглу“ № 2, ет.1, офис 3. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа 

на екипа материални ресурси. 

Дружеството е активен търговски участник на пазара на електрическа енергия от 

19.10.2012 г. и е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД) под кодов номер на търговски участник № TZZ310. От датата на регистрация до 

настоящия момент дружеството е с статут „активен”.  

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е представило подробно описание на техническите 

средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

- Преносим компютър SONY VIO - 4 броя; 

- Мулти функционално устройство XEROX WorkCentre 6505 – 1 брой;  

- TV екран TOSHIBA 40 inch – 2 броя; 

- Монитор ACER 22 inch; 

- E-mail server е нает от фирма natro.com; 

- Рутер модел: Cisco ЕРС225; Serial № 22757305; 

- Вътрешна LAN комуникационна мрежа. 

Дружеството декларира, че всички компютърни системи са с инсталиран, надежден 

и работещ софтуер: 

- ОС Microsoft Windows 8 с продуктов номер: 00179-60560-06005-ААОЕМ  

- ОС Microsoft Windows 7 – 3 броя; 

- ОС Microsoft Windows 8.1, Apache Open Office пакет – 1 брой; 

- Trayport Global Vision, v. 8.6.9.876; 
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- Electricity Management Software (Сертифициран от Майкрософт, модулира 

специално за „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД). 

 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Ес И И 

Пауър Трейдинг” ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия и като 

координатор на „стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от 

Наредба № 3.  

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. За постигане 

на своите цели заявителят разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. 

- Дружеството се управлява от двама управители.  

- Заети с дейността „търговия с електрическа енергия” в „Ес И И Пауър Трейдинг” 

ООД са четирима специалисти, които отговарят на следните квалификации: 

 Притежават висше техническо и/или икономическо образование, минимален 

трудов стаж 3 години /най-малко 2 години в системата на енергетиката/, с 

квалификация в областта на търговията. 

 Притежават солидни знания в областта на търговията, производството и 

доставките на електроенергия, оборудване, материали и резервни части, 

използвани при изграждане, поддръжка и ремонт на енергийната система в 

страната. 

 Познават задълбочено нормативната база за търговия с електроенергия и тази на 

регионалния пазар на електроенергия. 

С оглед реализиране на дейността „търговия с електрическа енергия”, организацията 

на работа в дружеството е разпределена и структурирана, както следва: 

 Ръководител вътрешен пазар; 

 Пазарен анализатор; 

 Мениджър вътрешни операции, икономически директор;  

 Мениджър Продажби. 

Към подаденото заявление дружеството е представило проекти на договори 

съответно за извършване на услугите „Правно обслужване”, „Счетоводно обслужване” и 

„Техническа и информационна поддръжка”. 

 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия с включени права и 

задължения на координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 11, 

ал. 6 т. 3 от Наредба № 3.  

 

3. Правила за работа с клиенти: 

Дружеството е представило проект на „Правила за работа с клиенти”, който съдържа 

реда, процедурата и срокове за подаване и разглеждане жалби, сигнали и предложения към 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група. В проекта е регламентиран начинът и 

формата на предоставянето на данни за потреблението, както и данни за специализираните 

звена за работа с уязвими потребители. 

 

III. Икономически аспекти: 
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„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД притежава лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за 

дейността търговия с електрическа енергия издадена от КЕВР за срок от 10 години. 

Подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г. е по повод искането на 

дружеството издадената лицензия да бъде допълнена с правата и задълженията за 

извършване на дейността „координатор на стандартна балансираща група”. 

В изпълнение на изискванията на чл.11, ал.1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, 

„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни 

годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 – 2019 г., годишните финансови 

отчети на дружеството за периода 2012 – 2013 г. и банково удостоверение от „УниКредит 

Булбанк” АД, за открита специална разплащателна сметка, което отговаря на изискванията 

на чл. 19 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Представеното банково удостоверение с рег. № 0911-58-055890 от 09.06.2014 г. е 

издадено от „УниКредит Булбанк” АД в уверение на това, че дружеството „Ес И И Пауър 

Трейдинг” ООД има открита сметка в лева със специален режим на обслужване, съгласно 

чл. 19 от Правилата.  

От представените годишни финансови отчети за периода 2012 – 2013 г. е видно, че 

дружеството отчита положителен финансов резултат, както следва за 2012 г. – 25 хил. лв., 

за 2013 г. – 341 хил. лв.  

През 2012 г. и 2013 г. дружеството отчита приходи в размер, съответно на 1 322 

хил. лв. за 2012 г. и 27 079 хил. лв. за 2013г. 

Общите активи на дружеството нарастват от 2 363 хил. лв. към 31.12.2012 г. на 7 

336 хил. лв. към 31.12.2013 г. 

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 780 хил. лв. към 

31.12.2012 г. на 187 хил. лв., а краткосрочните задължения се увеличават от 1 560 хил. лв. 

на 6 403 хил. лв. основно в резултат на увеличените задължения към доставчици и 

клиенти. 
Въз основа на извършения анализ на база обща балансова структура може да се 

направи извода, че финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013 г. е добро, т.е. 

дружеството притежава свободен оборотен капитал за покриване на текущите си 

задължения и собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи и да 

покрие финансовите си задължения. 

Дружеството е представило бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. 

Прогнозата за търгуваните количества електрическа енергия, които дружеството 

очаква за годините са: за 2015 г. – 355 000 MWh; за 2016 г.- 366 000 MWh; за 2017 г. – 373 

000 MWh; за 2018 г. – 380 MWh; за 2019г. – 388 MWh.  

Средната цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, е нагледно 

показана в следната таблица: 
 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количества GWh) 355 366 373 380 388 

Средна покупна 

цена (евро/ kWh) 
42.5 43.15 43.75 44.25 45.25 

Средна продажна 

цена (евро/ MWh) 
50.5 51.15 51.75 52.5 54 

 

Дружеството предвижда за 2015 г. количества балансираща енергия-недостиг, с 

която ще търгува да е в размер на 3 750 MWh, като продажна цена за недостиг е 75,75 

евро/MWh, балансираща енергия-излишък в размер на 3 750 MWh и покупна цена за 
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излишък 34,50 евро/MWh. Предвижда се до края на прогнозния период количествата 

балансираща енергия за недостиг и излишък да се увеличава, като в края на периода се 

предвиждат 6 950 MWh недостиг и излишък, а продажната цена за недостиг за 2019 г. 

дружеството прогнозира да бъде 73,75 евро/MWh, а изкупната цена за излишък да бъде 33 

евро/MWh. 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015 – 2019 г., 

като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 
 

 

  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи 
хил. 

евро 
18 059 18 872 19 506 20 177 21 206 

в т.ч. от продажба на 

електрическа енергия 
хил. 

евро 
17 928 18 721 19 303 19 950 21 049 

Разходи 
хил. 

евро 
17 857 18 637 19 275 19 938 20961 

в т.ч.стойност на 

продадената електрическа 

енергия 

хил. 

евро 
15 088 15 793 16 319 16 815 17 557 

Счетоводна печалба 
хил. 

евро 
202 235 231 239 246 

Текущ финансов резултат 
хил. 

евро 
153 180 174 179 183 

 

От представения прогнозен финансов отчет e видно, че  дружеството предвижда 

нарастваща печалба, която от 153 хил. евро за 2015 г. да достигне до 183 хил. евро за 2019 

г., както и да подобри финансовото си състояние. 

Дружеството не предвижда да има задължения, както и дълготрайни активи. 

Краткотрайните активи нарастват в периода на бизнес плана, а сумата на собствения 

капитал е предвидено да нараства и от 800 хил. евро за 2015 г. да достигне до 1 822 хил. 

евро през 2019 г. 

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

спази заложените в бизнес плана параметри, „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

 

ІV. Проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“ за 

поемане на отговорност за балансиране. 

 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 4 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 

11, ал. 1, т. 9 от Правилата за търговия с електрическа енергия, „Ес И И Пауър Трейдинг” 

ООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна/комбинирана 

балансираща група с координатор „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД”. От направения 

преглед на предложения проект на Договор, може да се направи извода, че същият 

отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 в съответствие с ПТЕЕ.  

 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните допълнения 

и изменения на издадената лицензия: 
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В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Т. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата” е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 05.04.2013 г.) с всички последващи изменения и 

допълнения”. 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп” са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, (Обн. ДВ, бр. 98 от 

12.11.2013 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), 

заедно с всички последващи изменения и допълнения; 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия” са Правила за търговия с електрическа енергия, 

(Обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.), приети от Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране на основание чл. 91, ал. 2 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 59 от 05.07.2013 г.), заедно с 

техните последващи изменения и допълнения; 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правила за измерване” са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия, (Обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.)  приети от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 

от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 66 от 26.07.2013 г.), заедно с техните последващи изменения и 

допълнения; 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правила на мрежите” са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи, (Обн., ДВ. бр. 66 от 14.08.2007 г.) приети от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 5 от ЗЕ (редакция ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г.) и Правила за 

управление на електроенергийната система, (Обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.) приети от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 83, ал. 1, т. 4 от ЗЕ заедно с всички последващи изменения и допълнения; ; 

 

6. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник” е член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за 

търговия. 

 

В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. Т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

наричана по-нататък „Комисията”, разрешава на лицензианта да извършва дейността 

„търговия с електрическа енергия” („лицензионната дейност”) включително дейността 

„координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, 

подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и 

индивидуалните административни актове, издавани от Комисията, регламентиращи тази 

дейност, както и с установената добра национална и международна практика.“ 

2. Т.2.2.3 става 2.2.1. и се заменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената 

разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от 
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ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, 

от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия”; 

3. Т. 2.2.4. става точка 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други 

търговци, на които е издадена лицензия за „търговия с електрическа енергия”, на 

производители, на балансиращия, както и на борсовия пазар на електрическа енергия 

съгласно Правилата за търговия”. 

4. Създава се нова т. 2.2.3. със следното съдържание: 

„2.2.3. „Да осъществява дейността „координатор на стандартна балансираща група” 

и да прилага общи недискриминационни условия за разпределение на небаланса между 

отделните членове в групата, спазвайки действащото законодателство и прилагайки 

разумни бизнес методи и модели в съответствие с добрите международни практики, с цел 

по-добро планиране на баланса в балансиращата група, генерацията, потреблението и 

обмените между балансиращи групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е 

длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на графици 

за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансираща група; 

- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група.“ 

6. Точка 2.3. се изменя така: 

„Лицензиантът може да упражнява търговия с електрическа енергия при условията 

на чл. 102 от ЗЕ.“ 

 

a. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.1.1., б. „а“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т.3.1.1., б. „б“ думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

3. В т. 3.2.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

4. В т. 3.3.1., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите”. 

 

b. В т. 4 „Материални и човешки ресурси”  

 

1. В т.3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

2. В т.3.4.2., б. „а“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

3. В т.3.4.2., б. „б“ се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които 

дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в т.ч. за събиране, 

прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с участниците на пазара.“ 

4. В т.3.4.2., б. „в“ думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

5. В т.3.4.4., думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 
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6. В т.3.4.4., б. „в“ думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

7. В т.3.4.4. се създава нова б. „г“ със следното съдържание: 

„г) работа с участници в „стандартна балансираща група”, включително по 

приемане, разглеждане и решаване на техни претенции. 

8. В т.3.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“. 

9. В т.3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

10. В т.3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите“. 

11. В т.3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

12. В т.3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с думата „клиента“. 

13. В т.3.5.7. изразът „потребителите от предоставяните услуги по снабдяване с 

електрическа енергия“ се заменя с думата „клиентите“. 

14. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите лицензиантът изготвя за одобрение в 

Комисията Правила за работа с клиентите (Приложение № 3). Представя в комисията 

договор за участие в „стандартна балансираща група” (Приложение № 4) съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците, 

реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби. 

15. Т. 3.5.9. се изменя така: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията 

на равнопоставеност и прозрачност за начина на разпределение на небалансите между 

него и останалите участници.“ 

16. В т. 3.5.10. „Законът за енергетиката” се заменя със „ЗЕ”, думата 

„потребителите” се заменя с думата „клиентите”. 

17. Създава се нова т.3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

 

В т. „3.6. Качество на услуги” 

 

1. В т. 3.6.1. думата „потребителите“ се заменя с думата „участниците“, 

„Приложение № 4” става „Приложение № 5”. 

2. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите”. 

 

В т. „3.8. Събиране и предоставяне на информация на Комисията” 

 

1. В т.3.8.1. след изразът „лицензионната дейност” се добавя изразът „както и във 

връзка с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, изразът „Наредбата 

за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с „Наредбата”. 

2. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се 

заменя с „Наредбата”. 

3. В т.3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с думата „клиентите“. 

4. Създава се нова т.3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на Комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия” и като 

„координатор на стандартна балансираща група” и извънредни отчети, поискани от 

Комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

5. В т.3.11.1 се изменя т.4 така: 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в стандартна балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“ 

6. В т.3.11.1 1 се създава нова т.6 

„6. съществуващото „Приложение № 4” става „Приложение № 5” 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник 

на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 

18.07.2014 г.,  подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение и допълнение на 

лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия” с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група”; 

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

доклада по т.1 на 04.06.2015 г. от 10 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Ес 

И И Пауър Трейдинг” ООД, или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 

29.01.2015 г., подадено от „ОМВ Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 29.01.2015 г., 

подадено от „ОМВ Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия”  с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация със Заповед № З-Е-

42/12.02.2015 г. е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в 

заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката“ (Наредба № 3), поради което се пристъпи към 

разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението 

с нормативните изисквания за издаване на лицензията. 

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи 

следните изводи: 

 

І. Правни аспекти. 

 

1. Видно от представеното извлечение с актуални данни към 22.12.2014 г. от 

Фирмения регистър на Република Австрия, правно-организационната форма на „ОМВ 

Трейдинг” ГмбХ е дружество с ограничена отговорност, с търговски регистрационен № 
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FN 352135 x, със седалище и адрес на управление: „Трабренщрасе“ 6-8, 1020 Виена, 

Австрия. 

2. „ОМВ Трейдинг” ГмбХ има предмет на дейност: Търговия с електричество и 

природен газ. 

Дружеството се представлява заедно от управителите Манлио Ла Логия и Катарина 

Биндер-Пьохакер.  

Размерът на капитала на дружеството е 35 000 (тридесет и пет хиляди) евро. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ОМВ Газ & Пауър“ ГмбХ, 

ч.ю.л, държава: Австрия, търговски регистрационен № FN 231791 w.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ОМВ Трейдинг” ГмбХ отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй като е 

лице с регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, 

еквивалентна на тази по българския Търговски закон.  

3. Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от Наредба № 3 са представени 

декларации от от управителите Манлио Ла Логия и Катарина Биндер-Пьохакер, видно от 

които лицата не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са 

осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против 

стопанството. 

4. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д“ от 

Наредба № 3 от заявителя, с които се установява, че дружеството не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за 

издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.  

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че 

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. 

5. 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” и „координатор на стандартна балансираща група” 

липсва енергиен обект. 

6. Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 20 (двадесет) години. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед стремежа на групата на ОМВ, част от която 

е и дружеството-заявител, да консолидира и оптимизира своя инвестиционен портфейл 

чрез подсигуряване на експортния потенциал на българския пазар и възможностите за 

връзка между пазарите на Балканския регион, където групата притежава енергийни 

обекти. От 2011 г. насам групата на ОМВ е придобила значителни познания и задълбочено 

разбиране на пазарите за електрическа енергия в Югоизточна Европа и Турция, които би 

желала да задълбочи с присъствието си на българския пазар. Опитът от други пазари 

показва, че отнема време електроенергийният пазар да бъде развит, което съображение, 

както и фактът на извършените дългосрочни инвестиции в електроцентрали, оптимизация 

и търговия, налагат заявителят да кандидатства за лицензия за посочения двадесетгодишен 

срок. 

Срокът, за който следва да бъде издадена исканата лицензия е обосновано да бъде 

10 (десет) години, предвид обстоятелството, че развитието на пазара на електрическа 

енергия е изключително динамично както в България, така и в региона, и е невъзможно да 

бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща 

на този пазар, за период по-дълъг от десет години. 

 

ІІ. Технически аспекти: 
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1. Относно наличието на технически и материални ресурси, за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” „ОМВ 

Трейдинг” ГмбХ ще използва офис, находящ се на адрес: ул. „Трабренщрасе“ 6-3, 1020 

Виена, Австрия.  

Във връзка с наличието на технически и материални ресурси и персонал, 

дружеството е заявило, че като дъщерно дружество на „ОМВ Акциенгезелшафт“ се ползва 

от изградената система за предоставяне на услуги между дружествата в групата на „ОМВ“. 

„ОМВ Трейдинг” ГмбХ като дружество, 100% собственост  на „ОМВ Газ и Пауър” ГмбХ, 

участва в Рамков договор за предоставяне на услуги, сключен между „ОМВ Газ и Пауър” 

ГмбХ и „ОМВ Глобъл Солюшънс“ ГмбХ (доставчик на услугите), в сила от 01.01.2013 г. 

По силата на този договор „ОМВ Трейдинг” ГмбХ разполага с общи човешки ресурси и 

споделяне на знания и умения, които се предоставят от „ОМВ Глобъл Солюшънс“ ГмбХ 

на всички дружества в групата на ОМВ. Заявителят ще ползва следните услуги, изброени 

подробно в Приложение II към рамковия договор: 

- предоставяне и поддръжка на IT услуги; 

- софтуер и хардуер (включително, но не само MS Office, търговска система и 

система за изготвяне на графици); 

- управление на технически средства; 

- финансиране и счетоводство. 

Заявителят е обосновал възлагането на услуги на един доставчик с цел качествено 

обслужване на глобално равнище и специализация. Дружеството посочва, че ролята на 

единния доставчик на услуги е да се осигури единен контрол и гарантирано качество на 

продукти и услуги, както и ползи за участващите дружества, едно от които е и „ОМВ 

Трейдинг” ГмбХ.  

На основание чл. 11, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3, дружеството е представило 

доказателства за наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната 

дейност: хардуер, софтуер, свързаност и защита, които подробно са описани в писмо с вх. 

№ ЦУ-ПМО-9793 от 22.12.2014 г. до „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО 

ЕАД), с което е   декларирало, че притежава техническите средства за осъществяване на 

лицензионната дейност. Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на 

работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от 

„Електроенергийния системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо, с изх. № ЦУ-ПМО-

7482 от 18.02.2014г., ЕСО ЕАД е констатирало, че „ОМВ Трейдинг” ГмбХ е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни 

и че декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, 

програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на 

сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), 

отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.  

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „ОМВ Трейдинг” ГмбХ отговаря на изискванията за наличие на 

техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия. 

 

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

дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група” 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по 

Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 
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Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от Наредба № 3, заявителят следва да представи данни за опита 

на заявителя относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се 

представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или 

акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от 

същата разпоредба заявителят следва да представи данни за управленската и 

организационната си структура, за образованието и квалификацията на ръководния 

персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка освен гореизброените данни 

заявителят следва, на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3, да представи и 

доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на 

дейността и за познаване на пазара на електрическа енергия.  

В изпълнение на горните разпоредби, заявителят е представил  данни за 

управленската и организационна структура на  дружеството, както и за образованието и 

квалификацията на на ръководния персонал включително автобиографии и сертификати. 

Лицата, които ще бъдат ангажирани с дейността на дружеството са: Катарина Биндер-

Пьохакер и Манлио Ла Гоия – управители на дружеството и Ненад Божинович, служител 

на заявителя – специалист по търговия с електрическа енергия на борси за спотови 

продукти. 

 „ОМВ Трейдинг” ГмбХ декларира, че разполага с управленски и помощен 

персонал, необходим за осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

който се състои от специалисти, притежаващи необходимия професионален опит и 

квалификация в областта на търговията с електрическа енергия. Дружеството заявява, че 

лицата, които ще участват в извършването на дейността са служители на дружествата от 

групата на ОМВ, а ако наличният персонал не притежава необходимия опит/ образование, 

ще бъде привличан външен.  

Оперативните звена, занимаващи се с дейността „търговия с електрическа енергия“, 

са структурирани по следния начин: фронт офис – взима/поставя позиции на търговските 

пазари; мидъл офис – отговаря за оптимизирането на цялостния портфейл, активното 

управление на разпределените позиции и за функциите за анализ и разработване на 

алгоритми за оптимизация; бек офис – отговаря за правната рамка, потвърждаването на 

сделки, разплащането и фактурирането; звено „Планове и графици” отговаря за 

физическите доставки/ възлагането на енергийните и газовите бизнес дейности в 

съответствие със законовите, регулаторните и договорните изисквания; звено 

„Подготовка“ отговаря за предлагането на пазара и разширяването на портфейните 

позиции чрез нестандартни продукти и двустранни преговори; звено „Контрол на риска“; 

звено „Управление на паричните средства“ в Отдел ,,Бизнес процеси и операции” и Отдел 

„Управление на ефективността”; 

Дружеството заявява, че лицето, което ще отговаря за търговските дейности на 

ОМВ на българския пазар се предвижда да бъде експерт по генериране на електрическа 

енергия по югоизточния коридор (от Австрия до Турция) и ще ръководи екип „Генериране 

и структуриране” и отговаря за дейностите по „Генериране на електроенергия” по 

югоизточния коридор, както и ще бъде подкрепяно и контролирано от фирмени функции, 

по-специално „Планове и графици/ Логистика” и „Бек Офис”. Дружеството заявява, че 

след като дейността на българския пазар достигне определена критична точка през 

следващите години, „ОМВ Трейдинг” ГмбХ може да прецени за необходимо да назначи 

допълнително лице, което да управлява и развива бизнеса. 

 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „ОМВ Трейдинг” ГмбХ отговаря на 

изискванията относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 
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ІІІ. Икономически аспекти 

 

В настоящото административното производство, образувано по заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Л-5 от 29.01.2015 г., подадено от „ОМВ Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”, е необходимо да се направи оценка на финансовите 

възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност. 

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ e учредено през 2010 г. Дружеството не притежава други 

лицензии по ЗЕ, както и няма подадени заявления за такива. 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3, 

към заявлението за издаване на лицензия са приложени следните документи: бизнес план 

за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор 

на стандартна балансираща група“ за периода 2015 – 2019 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети, годишни финансови отчети на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ към 31.12.2011 

г., 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г., придружени с одитиран доклад за извършен независим 

финансов одит, както и писмено потвърждение (удостоверение) от „Ситибанк Европа” АД 

с изходящ № ОМ3414 от 30.12.2014 г. за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 от 

Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2013 г. 

заявителят реализира приходи от продажби в размер на 989 353 хил.евро. Отчита се ръст 

на приходите на дружеството през последните три години, като през 2011 г. и 2012 г. те са 

били съответно 30 342 хил. евро. и 178 196 хил. евро. Дружеството има собствени средства 

от дейността си, видно от приложените баланси за 2011, 2012, 2013 г., които ще бъдат 

ползвани за поддържане на дейността като търговец и координатор на балансираща група 

и постигане на необходимата финансова стабилност на новата дейност. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е 

представило прогнозен бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети. 

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 97 200 MWh през 2015 г. 

до 492 750 MWh през 2019 г. 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в 

потребителския сегмент. Дружеството планира на изкупува електрическа енергия от 

Румъния и да я пренася през България до Турция. Поради тази причина, всички прогнозни 

цени са в евро, като не се предвижда дружеството да изкупува или продава електрическа 

енергия в страната. Прогнозните цени и количества търгувана електроенергия са 

представени по-долу: 

 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна продажна цена евро/МВТч 58,59 59,35 60,24 61,14 62,12 

Средна покупна цена евро/МВТч 37,10 37,83 38,60 39,18 39,81 

Количества търгувана 

електроенергия 
МВТч 97 200 219 000 306 600 394 200 492 750 

 

Според представения бизнес план, „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ очаква ръст в приходите 

за всяка следваща година от бизнес плана. През 2015 г. те са 5 695 хил. евро, за 2016 г. са 

12 997 хил. евро, за 2017 г. са 18 469 хил. евро, за 2018 г. са 24 102 хил.евро и достигат 
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сумата от 30 610 хил. евро през 2019 г. Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и 

разходите.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2015г. – 2019 г. 

е представена по-долу: 

 

Показатели в хил. евро 
Прогноза 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи (на целевия пазар- 

Турция) 
5 695 12 997 18 469 24 102 30 610 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
5 695 12 997 18 469 24 102 30 610 

Разходи  5 333 12 213 17 475 22 912 29 240 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
5 246 12 090 17 346 22 775 29 092 

Счетоводна печалба 361 784 994 1 190 1 370 

Финансов резултат 271 588 746 892 1 027 

ДА  -  -  -  -  - 

СК/ДА  -  -  -  -  - 

КА/КП 1,06 1,03 1,02 1,01 1,01 

СК/(ДП+КП) 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 

 

Дружеството не предвижда да има дълготрайни активи за периода на бизнес плана. 

Текущите активи следват тенденция на увеличение, в резултат на прогнозираното 

увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти.  

По отношение на капиталовата структура дружеството не прогнозира увеличение 

на сумата на собствения капитал, а предвижда тя да остане в размер на 35 000 евро за 

целия период на бизнес плана. 

За периода на бизнес плана краткосрочните задължения се увеличават, като за 

2015г. са предвидени да бъдат в размер на 598 хил. евро, като се очаква те да нарас нат до 

2 514 хил. евро през 2019г.  

В тази връзка общата ликвидност за периода 2015 – 2019 г. е ниска, което е 

индикатор, че дружеството няма да разполага със свободни оборотни средства за 

обслужване на текущите си задължения.  

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ е 100% собственост на „ОМВ Газ & Пауър“ ГмбХ, както и 

интегриран участник в системата кеш-пулинг на групата на ОМВ, който се управлява чрез 

„ОМВ Клиринг енд Трежъри“ ГмбХ, дъшерно дружество изцяло притежавано от „ОМВ 

Акциенгезелшафт“. Това предполага стабилност и сигурност във финансовото състояние 

на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ, въпреки ниската ликвидност, която дружеството прогнозира. 

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

представило писмено потвърждение (удостоверение) от „Ситибанк Европа” АД с изходящ 

№ ОМ3414 от 30.12.2014 г. в уверение на това, че „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ е клиент на 

същата банка и има открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за 

изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност 

„търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група”, наличността, по която към 30.12.2014 г. е 150 598,91 лв. 

Дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата през първата година 

на лицензионната дейност. 

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ е представило анализ на вътрешния и външен 

електроенергиен пазар. Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за 

България пазарни зони, с цел да бъдат съпоставени според етапа им на развитие на 

електроенергийните пазари и търсене на перспективи за осъществяване на регионална 

интеграция. 
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В маркетинговият анализ на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ, под формата на SWOT анализ 

са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са 

посочени слабите страни и възможните заплахи пред „ОМВ Трейдинг“. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи изводът, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността ”търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор 

на стандартна балансираща група”. 

 

IV. Договор за участие в стандартна балансираща група 

 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл.19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, 

т. 9 от ПТЕЕ „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група на ОМВ Трейдинг ГмбХ”. След преглед на представения 

проекта на договор е установено, че същият има съдържани съответстващо на 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3. Проектът на договора урежда и принципите 

за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, въз основа на които 

небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в 

съответствие с ПТЕЕ. 

Чл. 11.4. от заключителните разпоредби на проекта на договор предвижда „Всички 

спорове, породени от договора или отнасящи се до него, да бъдат решаване от 

арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата в София, България от 

трима арбитри, назначени в съответствие с неговите правила за решаване на спорове, като 

разноските ще се поемат от всяка страна, независимо от изхода на спора.“. Текстът на 

визирания член от проекта на договор има характер на арбитражно споразумение. По 

своята същност арбитражното споразумение е процесуален договор, който трябва да бъде 

сключен по силата на чл. 7, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж като 

самостоятелен договор или да се съдържа като арбитражна клауза в друг договор. Както 

всеки друг договор, така и арбитражното споразумение е израз на волята на двете 

договарящи се страни, поради което, ако липсва волеизявление на едната от тях, липса 

валиден процесуален договор. Ето защо арбитражно споразумение, включено в Договор за 

участие в стандартна балансираща група е допустимо и би породило компетентност на 

арбитража да реши спора. Независимо от това, обаче, с оглед по-добра информираност, 

дружеството следва да предлага арбитражно споразумение на членовете на балансиращата 

група след разясняване на ефекта от включване на арбитражна клауза в договора, както и 

на същността на арбитражното производство като цяло. 

 

Изказвания по т.5: 

Докладва П. Младеновски.  

Е. Маринова обърна внимание, че организацията на дейността на това дружество е 

възложено на дружество, което е регистрирано в Австрия, дъщерно и част от групата на 

ОМВ. Заявителят ще организира своята дейност като търговец, изнасяйки всичките си 

технически, материални ресурси и човешки опит. Чрез съответните договори ще бъдат 

осъществявани от система за предоставяне на такива услуги в групата на ОМВ. Това 

решение „ОМВ Трейдинг” ГмбХ е обосновало с факта , че по този начин се оптимизира 

дейността на цялата група. 

Друга особеност е договорът за участие в стандартна балансираща група. По 

Наредба Комисията не одобрява тези договори, но следи същите да съдържат 

минималните изисквания и проверява заложените в тях принципи за балансиране. В този 

договор се съдържа чл.11.4, който  има характер на арбитражно споразумение. Работната 

група е указала на дружеството, когато предлага този договор на страната, с която иска да 

го сключва, да обяснява същността и характера на включената в него арбитражна клауза. 
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Направено е с оглед на това, че арбитражното споразумение има своя смисъл, но не трябва 

да се опорочава практиката и целта на това споразумение. 

Е. Харитонова коментира 20-годишния срок на лицензия и припомни, че всички 

лицензии имат 10-годишен срок. 

М. Трифонов отговори, че практиката на Комисията е да издава лицензии със срок 

до 10 г. В случая работната група се основава на практиката на Комисията и това се 

коментира в последния абзац на правните аспекти в доклада. 

С. Тодорова отбеляза, че в доклада трябва да се коментират всички въпроси, по 

които дружеството може да възрази, но Тодорова счита за ненужно обяснението във 

връзка с арбитражното споразумение. 

И. Н. Иванов коментира предвижданията на дружеството относно маржа на 

покупната и продажната цена, който е от порядъка на 22 евро, а приходите се предвиждат 

да нараснат 6 пъти в рамките на 5 г., защото изцяло купуват от Румъния и продават в 

Турция. Иванов попита „ОМВ Трейдинг” ГмбХ ще може ли да си осигури капацитет, 

защото връзката с Турция е 366 МВт и е изцяло запълнен. 

П. Младеновски отговори, че дружеството и в момента търгува с Турция. Той 

счита, че „ОМВ Трейдинг” ГмбХ е направило прогнозата на база на опита си. Причината 

да искат лицензия в България е фактът, че ако има транзит през България, дружеството, 

което не е лицензиант, няма право да подава графици в ЕСО. Съгласно това трябва да има 

български партньор, който да подава графиците. Като лицензианти могат директно да 

извършват транзит през България. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във 

връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ОМВ Трейдинг” 

ГмбХ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”; 

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

доклада по т.1 на 04.06.2015 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„ОМВ Трейдинг” ГмбХ, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на комисията в интернет. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

По т.6. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 

21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване 

на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. 

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование 

Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР) е постъпило заявление с 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за 

прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“. Заявлението е подадено на основание чл. 55, ал. 1 от Закон за 
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енергетиката (ЗЕ) и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3).  

Със заповед № З-Е-36 от 30.01.2015 г. на Председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване на данните и документите, съдържащи се 

в подаденото заявление от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о., с оглед установяване на 

предпоставките за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия” и да изготви доклад въз основа на резултатите от 

проучването на преписката и проект на решение заедно с мотивите към него. 

При извършеното проучване на обстоятелствата по преписката, работната група 

установи следното: 

„РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. е титуляр на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 ( десет ) години.  

Видно от представеното извлечение № R87612/2014 от 24.11.2014 г, издадено от 

Търговския регистър, воден от Градски съд - Прага, партида 196339,  

правноорганизационната форма на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о.  е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 24241814, със седалище и адрес на управление: Чехия, 11000 Прага 1, 

Нове Место, ул. „Златницка“ № 1073/1. Дружеството се управлява и представлява от 

Милош Спасойевич. Капиталът на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. р е в размер на 2 500 000 чешки 

крони. Съдружник (едноличен собственик на капитала) в дружеството е „Алтария Рисърч 

Лимитид“, Република Кипър.  

Заявителят е обосновал искането си с оглед взето решение на едноличния 

собственик на капитала за прекратяване на лицензията, поради влошената икономическа 

обстановка в страната и оттеглянето на  „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. като активен участник от 

българския пазар на електрическа енергия. 

Като доказателства за основанието за исканото прекратяване на лицензията, 

дружеството е представило Решение на едноличния собственик на капитала на „РД ЧЗ 

Енерджи” с.р.о. от 10.12.2014 г. и извадка от регистъра на търговските участници, 

поддържан от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, от която e видно, че към 

настоящия момент „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о.  фигурира като търговски участник под номер 

TZZ404 със статут „оттеглил се”, считано от 01.12.2014 г. 

Във връзка с гореизложеното, искането на „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за прекратяване 

на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да бъде прекратена. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната 

администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 

21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване 

на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”; 

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

доклада по т.1 на 04.06.2015 г. от 10 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „РД 

ЧЗ Енерджи” с.р.о., или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на комисията в интернет. 
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Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад относно внесен в КЕВР проект на Общи 

условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите на „Софийска вода“ АД. 

 

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

вх.№ В-07-00-28/03.04.2015 г. писмо от „Софийска вода“ АД, с което на основание чл.6, 

ал.1, т.5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ) се внася за разглеждане от Комисията проект за Общи условия за предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на В и К оператора, като 

се посочва, че този проект е разгледан и гласуван на заседание на Столичния общински 

съвет (СОС), проведено на 26.03.2015 г. Към писмото е приложено копие на проекта на 

Общи условия (без подпис на длъжностно лице и печат на дружеството). 

С писмо вх.№ В-07-00-28/14.04.2015 г. от „Софийска вода“ АД допълнително е 

изпратено и решение № 180/26.03.2015 г. на СОС за одобряване на Общите условия за 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите. 

С писмо вх.№ В-07-00-17/16.04.2015 г. от Столична община е изпратено заверено 

копие от взетото на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местно самоуправление и 

чл.8, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба 

№ 4 от 14.09.2004 г.) решение № 180/26.03.2015 г. Към писмото е приложено и заверено 

копие на одобрените от СОС Общи условия на „Софийска вода“ АД. 

 

Със Заповед на председателя на КЕВР № З-В-4/17.04.2015 г. е сформирана работна 

група, която да проучи внесения за одобрение проект на Общи условия за предоставяне на 

В и К услуги на потребителите на „Софийска вода“ АД с цел установяване на 

съответствието му със законовите изисквания, приложими към Общите условия на В и К 

операторите. 

 

След извършения преглед и анализ на внесения проект на Общи условия за 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на 

„Софийска вода“ АД работната група установи следното: 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ Комисията има правомощието да одобрява 

общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите. В 

Закона за водите (ЗВ), ЗРВКУ и подзаконовите актове по прилагането им няма изрично 

регламентирана процедура, по която Общите условия трябва да бъдат разгледани и 

одобрени от КЕВР, както това е направено в раздели ІІІ, ІV и V на Глава 8 от Наредба № 3 

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката по отношение на общите 

условия в сектор Енергетика. Липсва и законова делегация, препращаща към друг 

нормативен акт за уреждане на тази материя.  

В резултат от промените в нормативните актове, свързани с регулирането на В и К 

услугите и най-вече на промените в Наредба № 4 от 14.09.2004 г., в сила от 17.08.2012 г. 

настъпили след влизането в сила на сега  действащите Общи условия на „Софийска вода“ 

АД (одобрени с решене на ДКЕВР № ОУ-064/17.07.2006 г.), част от клаузите на тези Общи 

условия вече не съответстват и/или са в противоречие с правни норми на изменената 

Наредба № 4 от 14.09.2004 г., на Закона за защита на потребителите и др. 

Отделно от това, в Комисията нееднократно са постъпвали писма от различни 

държавни и обществени органи и организации – Комисия за защита на потребителите, 

Комисия за защита на конкуренцията, Омбудсмана на Република България и 
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неправителствени организации, защитаващи потребителските права, съдържащи искания и 

конкретни препоръки за изменение на клаузи от одобрените от Комисията Общи условия 

на В и К операторите, с цел съобразяването им с императивните правни норми и постигане 

на баланс на интересите между потребители и В и К оператори, както и за избягване на 

злоупотребата с господстващо положение от страна на операторите. В процеса на 

разглеждане на жалби на потребители срещу действия на В и К операторите също са 

установени, обобщени и анализирани примери за включени в Общите условия на В и К 

операторите неравноправни клаузи и/или разпоредби позволяващи нееднозначно 

тълкуване. 

С оглед на значимия обществен интерес към Общите условия на договорите за 

предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К операторите и на 

обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗРВКУ целта на този 

закон е да създаде условия за балансиране интересите на В и К операторите и на 

потребителите, а сред принципите, въз основа на които Комисията осъществява своята 

дейност са предотвратяване на злоупотреба с господстващо положение и защитата на 

интересите на потребителите (чл. 7, т. 2 и т. 3 от ЗРВКУ), през 2014 г. по инициатива на 

Комисията стартира процес за едновременната промяна на Общите условия на всички В и 

К оператори и за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания.  

На проведените в рамките на тази инициатива няколко работни срещи проектът бе 

обсъден съвместно, текст по текст, със Съюза на В и К операторите в Р. България, както и 

с представители на Комисията за защита на потребителите, Омбудсмана на Република 

България, Българската асоциация по водите, БНА „Активни потребители“ и Движение за 

национално единство и спасение, до достигането на редакция на всяка от клаузите, 

приемлива за всички участници и едновременно с това кореспондираща на разпоредбите 

от нормативните актове, регламентиращи съответната материя. 

В резултат на извършените промени бяха отстранени от съдържанието на общите 

условия или редактирани всички неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за 

защита на потребителите (ЗЗП), както и клаузите, вменяващи солидарна отговорност на 

потребители в случаи, извън предвидените в закон или договорени от страните; бяха 

добавени клаузи относно въвеждането на минимум един път годишно на отчет в сгради в 

режим на етажна собственост съвместно от В и К оператора и представители на Етажната 

собственост, съответно оформяне на двустранни протоколи с направени констатации; 

беше регламентиран по-детайлно редът за разпределение на разход „общо потребление“ 

на вода в сгради в режим на етажна собственост и за служебно откриване на 

индивидуални партиди за отделните имоти в сгради в режим на етажна собственост, както 

и за откриване на индивидуални партиди в сгради в режим на етажна собственост, за 

които има формиран дълг по общия водомер; бе уточнен редът за погасяване на 

задължения при наличието на няколко просрочени задължения, които потребителят не е в 

състояние да погаси едновременно; беше дефиниран кръгът от потребителите на В и К 

услуги, в това число и в случаите когато правата на потребител се притежават от няколко 

лица или потребителят е наемател и притежава качеството потребител на В и К услуги 

временно (за времето на наемното правоотношение); регламентира се начинът за 

установяване на обстоятелства с констативни протоколи и възможността за свидетел да 

бъде включван служител на В и К оператора; уточнени бяха границите на отговорността 

на предишен и настоящ потребител в случаите на промяна на партида; регламентира се 

редът за предоставяне на документи при откриване на партида с титуляр – наемател. 

 

С решение на Комисията № ОУ-09/11.08.2014 г. бяха одобрени Общите условия на 

51 В и К оператори със съдържание, изцяло съвпадащо с това на съвместно изготвения 

проект. 

 

С писмо  вх.№ В-07-00-28/11.03.2014 г. (изх.№ СО 2600-2654/10/10.03.2014 г.) 
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Столична община изпрати на Комисията Решение №109 от 20.02.2014 г. на Столичен 

общински съвет относно одобряване на Общи условия за предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от В и К оператор 

„Софийска вода“ АД, и предложение до ДКЕВР за включване на допълнителни клаузи към 

тях. ДКЕВР нямаше нормативна възможност да открие процедура за разглеждането на 

общите условия, изпратени от Столична община, доколкото Столична община няма 

правомощията да предлага изменения на Общите условия от името на В и К оператора, а 

само да одобрява предложените от В и К оператора текстове. 

С писмо  изх.№ В-07-00-28/11.07.2014 г. Комисията информира „Софийска вода“ 

АД и Столична община за течащия процес по промяна на общите условия на В и К 

операторите и предложи на институциите да разгледат окончателния одобрен вариант на 

единни общи условия за предоставяне на В и К услуги, и да го използват като основа за 

изготвяне на Общи условия за „Софийска вода“ АД. 

Видно от съдържанието на внесения проект на Общи условия, при изготвянето на 

същия е взето под внимание становището на Комисията, че дружеството следва да се 

съобрази с текстовете на вече приетите с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи условия и 

като резултат текстът на настоящия проект на Общи условия е в основни линии идентичен 

с тях.  

 

С писмо с изх.№ В-07-00-17/22.04.2015 г. КЕВР изпрати на Комисията за защита на 

потребителите заверено копие на проекта на общи условия, внесен от „Софийска вода“ 

АД, във връзка с правомощията на КЗП по чл.148, ал.2 от Закона за защита на 

потребителите. 

  

Констатираните от работната група разлики между проекта на Общи условия 

на „Софийска вода“ и приетите с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи условия, 

както и становището на работната група за тяхното приемане в първоначално 

предложения или редактиран вид или за тяхното отхвърляне са следните: 

 

1. Нов чл. 9а със следното съдържание: 

Чл. 9а. При установяване на налягане във водоснабдителната мрежа, по-ниско или 

по-високо от нормативно определеното, В и К операторът оценява, планира и изпълнява 

за своя сметка необходимите мерки за повишаване/намаляване на налягането. 

Предложение на работната група: Да се приеме, като в края на текста се добави „до 

привеждането му в границите на нормативно определеното“ и текстът придобие следната 

окончателна редакция: 

 

Чл. 9а. При установяване на налягане във водоснабдителната мрежа, по-ниско или 

по-високо от нормативно определеното, В и К операторът оценява, планира и изпълнява 

за своя сметка необходимите мерки за повишаване/намаляване на налягането до 

привеждането му в границите на нормативно определеното. 

 

2. Допълнение на чл.15 – нова ал.4 със следното съдържание: 

(4) При нарушенията по ал.2 Операторът може да налага временно изключване на 

потребителя от канализационната система до отстраняване на нарушения при 

условията и по реда на чл.39. 

Предложение на работната група: Да се приеме. 

 

3. Нова редакция на чл.25, ал.3: 

(3) Изчислената и разпределена по реда на ал. 2 разлика (общо потребление) се 

записва на отделен ред във фактурите и се начислява в общата сума на всеки 

потребител. В случай, че сборът от отчетените количества по индивидуалните 
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водомери и количествата, определени по реда на ал.8 и чл.23, ал.3 надхвърля 

количеството, отчетено по водомера на сградното водопроводно отклонение, 

количествата, определени по реда на ал.8 и чл.23, ал.3 се намаляват пропорционално, до 

достигане на отчетеното по водомера на сградното водопроводно отклонение. 

Предложение на работната група: Да не се приема. 

Предложеното от „Софийска вода“ АД съдържание на чл.25, ал.3 се различава 

съществено от чл.25, ал.3 на одобрените с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи условия, 

съгласно която изчислената и разпределена по реда на ал. 2 разлика (общо потребление) се 

записва на отделен ред във фактурите и в зависимост от това дали разпределената разлика 

е положителна или отрицателна, стойността й се добавя към, съответно приспада от 

общата сума на всеки потребител, и ще доведе до ограничаване правата на потребителите 

на В и К услуги на територията на Столична община спрямо тези в останалите части на 

страната. 

 

4. Допълнение на чл.26, ал.1: 

Чл. 26. (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на водопроводно 

отклонение, В и К операторът начислява количеството изразходвана вода според 

средния месечен разход от предходните 2 действителни отчета, а в случай, че такъв 

не може да бъде формиран, според средномесечния разход за съответния период през 

предходните три години. 

Предложение на работната група: Да не се приема.  

В чл.26, ал.1 на одобрените с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи условия 

начисляването на изразходваното количество вода при кражба или повреждане се 

извършва според средномесечния разход за съответния период през предходните три 

години, а хипотезата това да става  според средния месечен разход от предходните 2 

действителни отчета (допълнението, направено в Общите условия на „Софийска вода“ 

АД) не е предвидена. Считаме, че  начисляването според средномесечния разход за 

съответния период през предходните три години е по-обективен, справедлив и защитаващ 

интересите на потребителя подход. 

 

5. Допълнение на чл.48: 

Чл. 48. Когато потребителите са повече от един, стойността на ремонта и 

смяната на водомера на сградното отклонение се заплаща съразмерно на броя на 

потребителите.  

Предложение на работната група: Да се приеме. 

Допълнението не противоречи на законовите изисквания, приложими към Общите 

условия на В и К операторите.  

 

6. Допълнение на чл.59, ал.7, т.1: 
1. Потребителите предоставят данни за собствениците на отделните 

обекти в сградата, за брой на живущите, налични монтирани и пломбирани 

индивидуални водомери в срок на метрологична проверка, разпределителен протокол от 

общото събрание на етажната собственост за дължимата до момента сума по 

партидата на общия водомер по имоти, както и данни за управител на етажната 

собственост и/или друго упълномощено от етажните собственици лице; 

Предложение на работната група: Да не се приема. 

 Съгласно чл.11 на Закона за управление на етажната собственост, общото събрание 

на етажна собственост няма правомощия да разпределя задължения за индивидуално 

потребление на собствениците и/или ползвателите на имоти в етажната собственост. В 

тази връзка „Софийска вода“ АД няма основание да изисква от общото  събрание да 

предоставя разпределителен протокол за дължимата до момента сума по партидата на 

общия водомер по имоти. 
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7. Допълнение на чл.59, ал.7, т.3: 
3. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, В 

и К операторът открива индивидуални партиди . В случай, че потребителите не 

представят разпределителния протокол по т.1 Операторът служебно разпределя 

натрупания дълг по общия водомер в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 и 

ал. 8 от Общите условия . 

Предложение на работната група: Да се приеме с редакция 

С оглед на направеното предложение по предходната точка за отпадане на 

изискването за разпределителен протокол, изготвен от общото събрание на етажната 

собственост предлагаме текста на чл.59, ал.7, т.3 да придобие следната редакция: 

3. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, В и К 

операторът открива индивидуални партиди и служебно разпределя натрупания дълг по 

общия водомер в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 8 от Общите условия. 

 

8. Допълнение на чл.60 – нова ал.2: 

(2) Операторът  има право да открие служебно партида с потребителски номер 

на потребител(и) на ВиК услуги и в следните случаи: 

1. При подаване на заявление от предходен собственик за закриване на услугите, в 

резултат на предоставен за справка документ за разпоредителна сделка със съответния 

водоснабден имот; 

2. При посещение на място в обект, след проверка от длъжностни лица на 

дружеството. В този случай, в документ, съставен от длъжностните лица се записват 

данни за собственика, информация за документа и датата на смяната на 

собствеността; 

3. При предоставена информация от държавни и/или общински органи и 

институции или други организации, предоставящи обществени услуги; 

4. При подадена информация чрез предоставено Разрешение за ползване или 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответния водоснабден имот; 

5. При подадена писмена информация, съгласно решение на Общо събрание на 

сграда в режим на етажна собственост, взето по предвидения в Закона за управление на 

етажната собственост ред. 

Предложение на работната група:  Да се приеме.  

С новата ал.2 се разширяват и се конкретизират случаите, в които операторът може 

да открие служебно партида. 

 

9. Допълнение на чл.60 – нова ал.3: 

(3 ) В случаите по алинея 2 Операторът открива служебно партида, съобразно 

предоставената информация, като уведомява съответния потребител в срок, не по-

дълъг от 10 работни дни за извършеното откриване. 

Предложение на работната група: Да се приеме, като думите „съответния 

потребител“ се заменят със следния текст: „титулярът/титулярите на служебно откритата 

партида, както и предишният титуляр(и) в случаите, когато има такива“ и ал.3 придобие 

следната окончателна редакция: 

(3 ) В случаите по алинея 2 Операторът открива служебно партида, съобразно 

предоставената информация, като уведомява титуляра/титулярите на служебно 

откритата партида, както и предишният титуляр(и), в случаите когато има 

такива, в срок, не по-дълъг от 10 работни дни за извършеното откриване. 

 

10. Допълнение на чл.61 – нова ал.3: 

(3) При  промяна в наемното правоотношение в хипотезата на чл.2, ал.3, новият 

наемател е длъжен да подаде до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец 
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за откриване на партида, като представи документи, удостоверяващи наличието на 

наемно правоотношение и съгласие на собственика дадено по реда на чл.2, ал.3. 

Предложение на работната група: Да не се приема. 

Съгласно чл. 2, ал. 3 на одобрените с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи 

условия, както и съгласно чл. 2, ал. 3 на представения от „Софийска вода” АД проект, 

потребител може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят В и К услуги - 

за времето на наемното правоотношение, при условие, че собственикът или титулярът 

на вещното право на ползване на имота лично декларира съгласие пред В и К оператора 

или бъде представена декларация с нотариална заверка на подписа му, това лице 

(наемател) да бъде потребител на В и К услуги за определен срок, т.е. чл.2, ал.3 дава 

възможност, но не създава задължение за това наемател да бъде потребител. 

Съгласно чл. 61, ал.1 на одобрените с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Общи 

условия и  на настоящия проект, при промяна на собствеността или на правото на 

ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В 

и К оператора в 30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за 

откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи, 

удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на 

правото на ползване на имота, т.е. чл.61, ал.1 ясно определя 30-дневен срок за откриване, 

промяна или закриване на партида, включително и случаите по чл.2, ал.3. 

Следователно е налице повторение, макар и непълно, на текста на ал.1, която е по-

обща и обхваща всички случаи.  

Вместо нова ал.3, предлагаме да се допълни текста на ал.1, като се добави в края на 

текста: „както и спазването на останалите изисквания по настоящите Общи условия, 

включително и за наличието на наемно правоотношение и съгласие на собственика дадено 

по реда на чл.2, ал.3 в случаите на промяна в наемното правоотношение на водоснабден 

имот“ и чл.60, ал.1 да придобие следната окончателна редакция: 

Чл. 61. (1) При промяна на собствеността или на правото на ползване новият 

и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 

30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за откриване, промяна или 

закриване на партида, като представят за справка документи, удостоверяващи 

придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на 

ползване на имота, както и спазването на останалите изисквания по настоящите 

Общи условия, включително и за наличието на наемно правоотношение и съгласие на 

собственика дадено по реда на чл.2, ал.3 в случаите на промяна в наемното 

правоотношение на водоснабден имот. 

 

11. Допълнение на чл.61 – нова ал.4: 

(4 ) На основание на подаденото заявление по ал. 1 В и К операторът закрива 

партидата на стария потребител, само ако е заплатил всички дължими до този момент 

суми за В и К услуги. 

Предложение на работната група: Да  се приеме с редакция.  

Настоящата редакция на текста дава възможност за нееднозначно тълкуване по 

отношение на възможността за откриване на партида на новия собственик (ползвател) при 

наличие на стари задължения по партидата. Предлагаме към текста на чл.61, ал.4 да се 

добави второ изречение със следното съдържание: 

(4 ) На основание на подаденото заявление по ал. 1 В и К операторът закрива 

партидата на стария потребител, само ако е заплатил всички дължими до този момент 

суми за В и К услуги. Наличието на неплатени задължения по партидата на стария 

потребител не може да служи като основание за отказ за откриване на партида на 

новия собственик или ползвател. 

 

12. Допълнение на чл.61 – нова ал.5: 
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(5 ) В случаите, когато липсва писмено съгласие в предвидената в чл.2, ал.3 форма 

с изразено съгласие на собственика за откриване на партида на наемател на имота,  или 

срокът на наемното правоотношение, посочен в писменото съгласие е изтекъл, 

операторът открива и води партида на собственика или ползвателя на имота, който 

заплаща В и К услугите. 

Предложение на работната група: Да се приеме, като с оглед на предложеното по-

горе отпадане на новите ал.3 и ал.4 предлагаме ал.5 да стане нова ал.3.  

 

13. Предложения на Столичен общински съвет: 

 

В т.2 от решението на Столичния Общински съвет № 180/26.03.2015 г., с което са 

одобрени Общите условия на „Софийска вода“ АД се предлага на КЕВР да се включи в 

текста на Общите условия и забрана да се начисляват лихви за забава върху месечни 

сметки начислени на база прогнозно количество изразходвана вода. Считаме, че това 

предложение не може да бъде прието по следните съображения: 

Общите условия имат диспозитивен характер и по начало са насочени към това 

какво трябва да е поведението на страните по тях, а не какво им е забранено да правят. 

Включването на една изрична забрана би довела до логичния въпрос, защо да не бъдат 

включени и други забранителни клаузи. 

Все още няма окончателно и еднозначно решение на въпроса за правомерността, 

респ. неправомерността на начисляването на лихви върху прогнозни сметки.  

Както бе посочено още в началото на доклада, липсва нормативно уредена 

процедура за одобрение на Общите условия на В и К операторите, в това число и правна 

възможност за КЕВР да налага едностранно определени клаузи в съдържанието им.  

Основание за включване на подобна клауза би имало, ако СОС упражни 

правомощието си по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. и обвърже одобрението на 

Общите условия в качеството си на собственик с наличието на изрична клауза в тяхното 

съдържание, забраняваща начисляването на лихви върху прогнозни сметки. Тогава и 

КЕВР от своя страна, позовавайки се на нормативно установеното изискване за одобрение 

на Общите условия от собственика като предпоставка за упражняване на своето 

правомощие по чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ би имала достатъчно солидни аргументи да 

настоява за включването на такава клауза. 

 

В т.3 от решението на Столичния Общински съвет № 180/26.03.2015 г., се предлага 

на КЕВР да обсъди хипотезата на чл. 67 във връзка с текста на чл.40 от Общите условия и 

доколко е защитен интересът на потребителите, когато предизвестията, поканите и 

съобщенията се връчват от представител на В и К оператора. 

Считаме, че регламентираните в чл. 67  условия и ред за връчването на съобщения 

(покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и др.)  не накърняват интересите на 

потребителя, а и в случаите когато в последствие възникне спор, тежестта на доказване ще 

е за оператора със съответните последици за него, ако не докаже редовно връчване. 

Възприетия в Общите условия ред се различава незначително от способите за връчване по 

ГПК/АПК и това също е гаранция за интересите на потребителя. 

 

Изказвания по т.7: 

Докладва И. Касчиев. 

Л. Минчев запозна членовете на Комисията с предложенията на „Софийска вода“ 

АД за промени на Общите условия, приети с решение № ОУ-09/11.08.2014 г. Минчев 

изтъкна аргументите на работната група, с които се приемат или отхвърлят предложенията 

на „Софийска вода“ АД. 

Д. Кочков зададе въпрос по чл.15 от проекта за ОУ - „При нарушенията по ал.2 

Операторът може да налага временно изключване на потребителя от канализационната 
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система до отстраняване на нарушения при условията и по реда на чл.39.“ Тъй като 

потребителят ще поеме разходите по възстановяването след това, има ли описана 

процедура, по която това нещо се случва? 

Л. Минчев отговори, че това трябва да става по одобрен ценоразпис на услугите, 

предлагани от ВиК оператора. В самите ОУ няма разписан механизъм. 

Д. Кочков поиска разяснение във връзка с допълнението на чл.61 относно 

откриване на нова партида, без да е закрита старата. Практически дружеството какво ще 

направи, за да може да изпълни това предложение? 

Л. Минчев отговори, че партидата има два реквизита – адрес и титуляр. Ако имот 

със стари задължения се продаде, би могло паралелно за един адрес и различни титуляри 

да се създадат две партиди, за да може операторът да предприеме съдебни мерки за 

събиране на стария дълг. Това да стане без да се закрива старата партида, за да не се 

използва закриването от недобросъвестен стар собственик като основание, че му е погасен 

дългът. 

Д. Кочков каза, че това означава, че операторът трябва да води друг тип регистри от 

тези, които води до момента. 

И. Касчиев отговори, че това зависи от параметрите на системата за фактуриране. 

Старата система в „Софийска вода“ АД е давала възможност да се създават няколко 

абонатни номера за един и същи имот, единият да е активни, другите – не, но са със 

задължения. Те отново са един вид активни, защото операторът по нея начислява лихвите. 

На въпроса на г-н Кочков за цените, Касчиев отговори, че в чл.31, ал.4 от ОУ има 

изрична разпоредба как се определят цените за допълнителни услуги, които не подлежат 

на регулиране по ЗРВКУ. 

С. Тодорова коментира авариите и плащанията, които са на брой потребители. 

Тодорова попита откъде операторът знае броя на потребителите. 

Л. Минчев отговори, че работната група е приела това предложение, изхождайки от 

това, че броят на потребителите е равен на броя на партидите, а не на живущите на обекта.  

С. Тодорова предложи да се даде определение на „потребител“, защото тя го е 

разбрала като „живущи“. 

Й. Велчева обясни, че „потребител“ е определено в чл.2 от ОУ и прочете 

дефиницията. 

С. Тодорова попита какво означава „служебна партида“ и за какво служи. 

Л. Минчев отговори, че се касае за служебно разкриване на партида. Това се прави 

в случаите, когато собствениците не могат да постигнат съгласие при разпределяне на стар 

дълг или при въвеждане на нова сграда в експлоатация с Акт 16. Прави се, за да не се 

натрупва общо потребление, което по-късно ще може по-трудно да се разпредели. При 

наличие на достатъчно данни за всички обитателите на обекта ВиК операторът да може 

служебно да създаде тези партиди. 

Й. Велчева обясни, че служебна партида се разкрива, когато потребителите не си 

изпълняват задълженията да уведомят ВиК оператора. Тогава операторът има възможност 

по чл.60, ал.2 да открие служебна партида. В изменението на Наредба №4 на МРРБ през 

2012 г. е предвидено в Общите условия да се уреди редът за служебно откриване на 

партида. 

С. Тодорова попита защо в цените за услугите да няма възвръщаемост. Работната 

група е докладвала, че сега има, но това ще се коригира. 

И. Касчиев отговори, че ще се коригира в съответствие с текст от ЗУТ - как се 

формират тези цени. 

С. Тодорова каза, че този въпрос трябва да се обмисли сериозно. Тодорова счита, че 

е нормално да има възвръщаемост за всяка извършена услуга. 

И. Касчиев каза, че текстът реферира само към определен кръг от услуги, които 

предоставят инфраструктурните оператори. ВиК операторът предоставя и други услуги, 

които са свързани с неговата монополна дейност. Те не са изцяло в обхвата на услугите по 



 43 

присъединяване. Има много жалби от потребители и жалба от Омбудсмана, че услугите, 

които предлага „Софийска вода“ АД, са неоправдано скъпи. Тук не се говори за услуги за 

индивидуални дейности, с които „Софийска вода“ АД се конкурира с други дружества. 

Във връзка с въпроса за служебно откриване на партида, Касчиев обясни, че 

„Софийска вода“ АД има проблем с нови блокове, които са пуснати в експлоатация, но 

живущите не са си открили индивидуални партиди. Там се натрупва дълг на общия 

водомер на сградата , който в един момент става голям, живущите не могат да постигнат 

съгласие как да погасят този дълг. Затова в текста на единните ОУ, приети през 2014 г., в 

чл.59 е описано детайлно кога и как може да се откриват служебни партиди с цел да се 

улеснят ВиК операторите. 

И. Касчиев каза, че се говори за служебно откриване, когато потребителят не е 

подал заявление и приложил копие от нотариален акт, а операторът на база лични данни е 

открил партида. Тя не се отличава от другата партида. 

С. Тодорова попита след като по тази служебна партида няма редовни количества, 

на каква база ще се начислява част от общите количества. 

И. Касчиев отговори, че това ще се прави по действащия принцип, по който 

операторът фактурира всички партиди. Ако собственик или ползвател на имот с такава 

служебна партида не е осигурил достъп, а има водомери и неговото потребление се 

начислява по водомер, там ще му се предвижда служебно, но разликата общо потребление 

ще бъде разпределяна отново съобразно правилата. 

С. Тодорова обобщи, че отново няма да се начислява нищо по тези служебни 

партиди, след като няма установена консумация. Тодорова попита каква е ролята на тези 

партиди. 

И. Касчиев отговори, че ролята е, че операторът има сравнително ограничени 

възможности за влияние вътре в етажната собственост, тъй като това е индивидуална 

инфраструктура. В много случаи има апартаменти, в които или няма открита 

индивидуална партида, или съществуващата е закрита и операторът не фактурира нищо. 

Операторът разпределя всичко по общия водомер и не губи нищо, губят самите 

потребители. Ако има нулево потребление по тази партида и тя не е на база, но не е 

осигурявал достъп за отчет, ще бъде нула. Съобразно Наредба № 4 и ОУ минимум един 

път в годината потребителят трябва да осигури достъп. Служебната партида е същата като 

другите. Единствената разлика е, че е открита служебно, без да е подадена молба, на база 

на служебната информация за собственика. 

В. Петков счита, че въпросите са изяснени. Сегашните ОУ са много по-детайлни и 

гарантират интереса и на оператора, и на потребителите. Със старите наредби до 2006 г. е 

било ясно изразено монополното право на оператора. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник 

на ДКЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ и чл. 14 от 

Закона за енергетиката, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад  на работната група относно внесен в КЕВР проект на Общи 

условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите 

на „Софийска вода“ АД; 

2. Насрочва обществено обсъждане на доклад относно внесен в КЕВР проект на 

Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Софийска вода“ АД 

на 05.06.2015 г. от 10:00 ч.;  

3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на 

заявителя, както и заинтересовани лица; 



 44 

4. Докладът, Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от 

„Софийска вода“ АД, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат 

публикувани на страницата на КЕВР в интернет. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които два гласа на членовете на Комисията 

със стаж във В и К сектора. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад и проект на Указания за образуване на 

цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано 

производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”. 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) са делегирани правомощия по регулиране на дейностите в 

енергетиката, включително да осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени 

в този закон.  

ЗЕ урежда първично обществените отношения, свързани с регулиране на 

дейностите в енергетиката, а за уреждане на другите отношения по тази материя законът 

предвижда издаването на подзаконови нормативни актове. 

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕ цените, които подлежат на регулиране, се 

образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на този закон и наредбите 

по приложението му, като указанията, дадени от Комисията относно образуването на 

цените, са задължителни за енергийните предприятия. 

Основните принципи на ценовото регулиране са заложени в ЗЕ, методите за 

регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, 

редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията и утвърждаването на 

цените се определят с наредби за електрическата енергия, топлинната енергия и 

природния газ, приети от Комисията. Указанията за образуване на цените, които КЕВР 

дава, на основание чл. 36, ал. 1, изр. второ от ЗЕ, допълнително детайлизират 

нормативните разпоредби на наредбите без да ги изменят. 

На основание чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на 

цените на топлинната енергия (Наредба № 5) и чл. 5, ал. 5 от Наредба № 1 от 18 март 

2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Наредба № 1) , формата и 

съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, се определят 

с указания на Комисията. 

В тази връзка, със Заповед № З-Е-34/27.01.2015 г., е сформирана работна група, със 

задача да извърши преглед и анализ, и при необходимост да актуализира Указанията за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано 

производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети 

с протоколно решение на ДКЕВР № 30 от 24.02. 2014 г. (Указанията). 

С тези Указания се определят видът, формата и съдържанието на необходимата за 

ценообразуването информация, която производителят или преносното предприятие 

задължително представя при подаване на заявление за утвърждаване на цени на топлинна 

енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин 

от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, общите и 

специални изисквания на Комисията относно образуването на тези цени при прилагане на 

метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”. 

Причините, които налагат приемането на изменение в Указанията са свързани с 

анализа на практиката по прилагането им, както и с необходимостта от спешно 

актуализиране на действащите Указания във връзка с приетите от Народното събрание 

промени в ЗЕ (ДВ., бр. 17 от 6 март 2015 г.), изразяващи се в заличаване на ал. 4 от чл. 33 

и изменения в чл. 162 от ЗЕ, които съществено променят условията на изкупуване на 
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електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

Целите, които се поставят с предложенията за промяна на Указанията е да бъдат 

извършени промени в инструментариума на КЕВР за регулацията на цените на топлинната 

енергия и на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, които да 

спомогнат за повишаване на ефективността и устойчивостта на сектор Топлоснабдяване и 

за постигане на съответствие с добрите международни практики за регулиране на цените. 

С приемането на измененията ще се постигне по-ясна регламентация и оптимизиране на 

реда и условията, при които ще се осъществява занапред административната регулация на 

цените в този сектор. 

Очакваните резултати от прилагането на изменените Указания са свързани с 

ефективно изпълнение на правомощията на КЕВР, както и с повишаване на прецизността 

и прозрачността на регулаторната дейност на комисията. 

Приемането на измененията няма да доведе до допълнителни разходи по бюджета 

на КЕВР, както и до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът не транспонира разпоредби на директиви от правото на Европейския 

съюз, поради което не прилагамe таблица за съответствие с европейското право. 

 

Предложените изменения и допълнения са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-

83/16.03.2015 г. и в приложения към него проект на актуализирани Указания. Докладът и 

проектът на актуализирани Указания са приети с решение по т. 1 (първа) от протокол № 

46/20.03.2015 г. на закрито заседание на КЕВР. В съответствие с изискванията на чл. 14 от 

ЗЕ на 27.03.2015 г. КЕВР е провела обществено обсъждане на проекта за Указания. Като 

заинтересовани лица са били поканени представители на: Министерство на енергетиката, 

Комисия по енергетика към Народното събрание, Омбудсман на Република България, 

Гражданско движение „ДНЕС“, Конфедерация на независимите синдикати в България, 

Конфедерация на труда „Подкрепа”, Българска стопанска камара, Комисия за защита на 

потребителите, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на 

топлофикационните дружества, Федерация на потребителите в България, Българска 

национална асоциация на потребителите, „Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България 

Топлофикация” ЕАД, „Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, 

„Далкия Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация В.Т.” АД, 

„Топлофикация Русе” ЕАД, „Топлофикация Перник” АД, „Топлофикация Сливен” ЕАД, 

„Топлофикация Габрово” ЕАД, „Топлофикация Разград” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 

„Биовет” АД, „Брикел” ЕАД, „Девен” АД, „Видахим” АД, „ТЕЦ Свилоза” АД, „ТЕЦ 

Горна Оряховица” ЕАД, „Зебра” АД, „Декотекс” АД, “Димитър Маджаров-2” ЕООД, 

„Унибел” АД, „МБАЛ-Търговище” АД, „Когрийн” ООД, „Алт Ко” АД, ЧЗП „Румяна 

Величкова”, „Оранжерии Гимел” АД и „Оранжерии – Петров дол” ООД. 

На общественото обсъждане са присъствали: представители на Гражданско 

движение „ДНЕС“, Конфедерация на независимите синдикати в България, „Топлофикация 

София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, „Топлофикация Плевен” ЕАД, 

„Далкия Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация Русе” ЕАД, „Девен” 

АД, „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Оранжерии Гимел” АД и 

„Алт Ко” АД, Граждански контрол и Движение за енергийна независимост (ДЕН) и 

експерт към Комисия по енергетика към Народното събрание. 

 На общественото обсъждане за представяне на основните принципи, заложени в 

проекта представителят на „Топлофикация София” ЕАД е изказал мнение, че същите 

трябва да бъдат постигани при актуализиране на Наредба № 5 за регулиране на цените на 

топлинната енергия и Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия. 

Представителят на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е поставил въпрос за 

определянето на технологичните разходи и определяне на преференциалната цена за 

високоефективно производство при отпадането на индивидуалната цена на комбинирана 
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електрическа енергия, като от страна на Комисията е изяснено, че няма промяна в 

механизма за образуване на преференциалната цена на електрическата енергия. 

Представителят на „Топлофикация Плевен” ЕАД счита, че с изменението на ЗЕ 

(публикувано в ДВ, бр.17 от 06 март 2015 г.), се налага да се изменят много неща от 

условията за изкупуване на електрическата енергия от комбиниран начин. Според него се 

свива и конкретизира обсегът на признатите разходи, но нищо не е отчетено за 

възвръщаемостта на капитала и по въпроса за надбавката по чл.33, ал.3 от ЗЕ и за 

разходите, които не се признават, при комбинираното производство за балансирания 

пазар. Представителят на „Далкия Варна” ЕАД е обърнал внимание на необходимостта от 

прозрачност и предвидимост на действията на регулатора, като не е подкрепил 

предложеното в доклада комбинирано прилагане на описаните подходи. По отношение на 

въпроса за технологичните загуби е направил препоръка Комисията да се съобразява с 

физически възможните и постижими такива в рамките на един ценови период. Също така 

счита, че не е коректно провизиите за отпуски, които изцяло защитават служителите на 

дружеството, да не се признават за разходи в ценообразуването. На изказването му, че 

дружествата калкулират цени и ги предлагат за утвърждаване, а законът дава право на 

Комисията да ги утвърди и не й дава право да определя и калкулира цени, е отговорено, че 

Комисията не е формален регистратор, а принципите и целите, по които работи 

Комисията, са подробно са описани в Закона, като основното е да се търси баланс между 

интересите на дружествата и потребителите. Представителят на „Топлофикация Враца” 

ЕАД е направил предложение текстът в Указанията за определяне на технологични 

разходи по преноса, които се признават за целите на ценовото регулиране да се прецизира 

и да се разработи методика, по която да се оценяват тези технологични разходи по 

преноса. Представителят на „Топлофикация Русе” ЕАД е направил предложение да се 

включи механизъм на образуване на добавката при формиране на цената на 

високоефективното комбинирано производство. Представителят на „Девен” АД е 

направил конкретно предложение по глава втора, раздел І към чл.20.12, което обаче касае 

частен случай. Представителят на Гражданско движение „ДНЕС“ счита, че са включени 

съдебни разходи, а не са включени разходи, които се отнасят до стимулиране на 

персонала. Предлага, тъй като Указанията са важен документ, да се разгледа от следващия 

състав на Комисията. От Конфедерация на независимите синдикати в България подкрепят 

изказаното от работното група становище, че точните регулаторни разходи трябва да 

бъдат отразени в цените.  

 

 Във връзка с проведеното обществено обсъждане на проекта на актуализирани 

Указания в КЕВР са постъпили становища и предложения от: „Далкия Варна” ЕАД, 

„Девен” АД и „Топлофикация – Плевен” ЕАД, „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД, „Топлофикация София” ЕАД и Министерство на 

енергетиката, в качеството им на заинтересовани страни. 

„Далкия Варна” ЕАД в писмо с вх. № Е-14-53-5 от 30.03.2015 г. изразява своето 

становище, че Указанията следва да се прецизират, за да се избегнат субективни фактори в 

процеса на утвърждаване на цените, да се внесе прозрачност и прогнозируемост в избраните 

методи от Комисията. Дружеството прави и конкретни предложения за изменения и 

допълнения на Указанията. 
 „Девен” АД прави писмено предложение за допълнение на текста на глава II, 
раздел I, т.20.12 от Указанията с мотива, че занапред ще се даде ясен отговор на въпроса 
как и в каква степен ще бъдат зачитани разходите за квоти за въглеродни емисии на 
потребителите, снабдяващи преимуществено стопански потребители. 

„Топлофикация – Плевен” ЕАД в писмо с вх. № Е-14-04-6 от 02.04.2015 г. изразява 

становището, че Указанията свиват и конкретизират обсега на признатите разходи и 

възможността за вземане предвид на бъдещи влияния, което от своя страна би довело до 

затруднения на Топлофикационните дружества не само в посока инвестиции, но и при 

осъществяване на основната си производствена дейност. Направени са и конкретни 
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предложения за регламентиране на гарантирана норма на възвращаемост на собствения капитал 

не по малка от 8 %; за разработването на методика за определяне на добавката по чл. 33, ал. 3 от 

ЗЕ; за признаване на разходите, за покриване на небаланси на пазара на ЕЕ; за цена на 

горивото природен газ; при определяне на УПР да бъдат взети предвид и разходите за 

обезценки и отписване, лихвите по финансови кредити и за забавени плащания към 

доставчиците; да се въведат индекси за стимулиране на дружествата с високо ниво на 

енергийна ефективност и такива, които инвестират в енергийна ефективност. 
„ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД с писмо с вх. № Е-14-55-3 от 07.04.2015 г. е направило 

предложение периодът за определяне на високоефективна комбинирана електрическа енергия 
да бъде месечен период, а не годишен. Дружеството счита, че по този начин ще се отрази 
коректно работата на инсталацията и количеството произведена високоефективна 
комбинирана енергия. 

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД с писмо с вх. № Е-14-49-12/20.04.2015 г. е 

изразило становището си, че целите, които се поставят с предложенията за промяна на 

Указанията, в частта за усъвършенстване на инструментариума на Комисията следва да 

бъде подкрепен, като се използва експертизата на всички заинтересовани страни, но без да 

се излиза извън рамката на ЗЕ и без да се разширяват и/или стесняват правомощията на 

регулаторния орган. Дружеството е направило конкретни предложения за промени при 

определяне на прогнозния размер на разходите и за регулаторната база на активите. „ЕВН 

България Топлофикация” ЕАД също така счита, че т. 21 от глава III и т.1, и т.2 от раздел II 

следва да отпаднат изцяло, а предложените допълнения в т. 10 и т. 20, глава III за 

нецелесъобразни и необосновани. 

„Топлофикация София” ЕАД в писмо с вх. № Е-14-01-6 от 09.04.2015 г. изразява 
становището, че част от предложените изменения и допълнения в Указанията ще доведат 
до противоречие с Наредба № 1 и Наредба № 5, а липсата на дефиниция на понятието 
„референтна стойност” ще позволи свободно тълкуване и ще доведе до правна 
несигурност. 

Министерство на енергетиката с писмо с вх. № Е-03-17-32 от 16.04.2015 г.е заявило, 
че няма възражения и забележки по предложените изменения и допълнения на 
Указанията. 

Становищата и предложенията за изменение и допълнение на дружествата, заедно с 

мотивите на работната група за приемането или неприемането им са отразени в таблица, 

която е приложение към доклада. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната 

администрация и чл. 36, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 4, 

ал. 2, т. 1, чл. 5, ал. 5 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на 

цените на електрическата енергия, Комисията 

 

 Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад на работната група относно актуализиране на Указания за 

образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано 

производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”. 

2. Приема Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на 

електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода 

„Норма на възвръщаемост на капитала” както следва: 

 

Указания 
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за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата 

енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода 

„норма на възвръщаемост на капитала” 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

1. С тези указания се определят начинът за образуване и изменение на цените на 

електрическата енергия и на топлинната енергия за дейностите „производство на 

електрическа и/или топлинна енергия” и „пренос на топлинна енергия”, (регулираните 

дейности), подлежащи на регулиране от Комисия за енергийно и водно регулиране 

(комисията), видът, формата и съдържанието на необходимата за ценообразуването 

информация, която производителят или преносното предприятие задължително представя 

при подаване на заявление за утвърждаване на цени. 

 

2. Основните общи изисквания за образуването на цените и техните корекции, във 

връзка с прилагането на метода на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала”, са 

регламентирани в Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на 

топлинната енергия (Наредбата) и Наредба № 1 от 18.03.2013 г.за регулиране на цените на 

електрическата енергия. 

 

3. Цените на дружествата се регулират чрез метода „Норма на възвръщаемост на 

капитала“, в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредбата. 

 

4. Заявлението за утвърждаване на цени съдържа данни за базисната година, 

прогнозна информация за ценовия период (не по-кратък от една година), в т.ч. постоянни 

и променливи разходи, разходи и количества енергия за осъществяване на регулираните 

дейности, подробно обоснована с допълнителни данни и документи. 

 

5. Базисна година е предходната календарна година или 12-месечен отчетен период. 

Дружествата представят обосновка за периода на базисната година. 

 

6. Дружествата представят отчетна информация за всички ценообразуващи 

елементи, приходи, разходи, активи и пасиви за базисната година. Отчетната информация 

трябва да е разработена в съответствие с изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) за отделна отчетност между регулираните и нерегулираните дейности, както и 

отделна отчетност за регулираните дейности, в съответствие с Единната система за 

счетоводна отчетност, приета от комисията. 

 

7. Прогнозната информация за ценовия период се базира на резултатите от 

базисната година, като дружеството обосновава всяка промяна по отношение на  

ценообразуващите елементи спрямо отчетените чрез представяне на необходимите 

документи, технико-икономическа обосновка и всичко друго по преценка на 

предприятието или по искане на комисията.  

 

8. Неразделна част от заявленията за цени са приложенията с таблици, които 

съдържат минималните изисквания на комисията, относно предоставяната информация. 

Дружествата могат да представят информация извън тези таблици, но не могат да 

заличават редове или колони от тях. 

9. Информацията, във връзка с образуването на цените, се представя в справки по 

утвърдени от комисията образци, които са изготвени в съответствие с настоящите 

указания, както следва:  
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- справка № 1 “Разходи”; 

- справка № 2 “Регулаторна база на активите”;  

- справка № 3 “Норма на възвръщаемост на капитала”;  

- справка № 4 “Технико-икономически показатели в производството”;  

- справка № 5 “Технико-икономически показатели в преноса”;  

- справка № 6 “Изчисляване на коефициенти за разпределение на разходи”;  

- справка № 7 „Инсталации за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия”; 

- справка № 8 „Водогрейни  и промишлени парни котли за производство на топлинна 

енергия”; 

- справка № 9 „Спецификация”. 

9.1. Дружествата, които имат лицензия за производство на електрическа енергия, 

издадена по реда на ЗЕ и чието производство на електрическа енергия е освободено от 

облагане с акциз за енергийни продукти, използвани при нейното производство, попълват 

Приложение (модел) за лицензианти към Указания за образуване на цените на топлинната 

енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез 

метода „норма на възвръщаемост на капитала”. 

9.2. Дружествата, които нямат лицензия за производство на електрическа енергия, 

издадена по реда на Закона за енергетика и чието  производство на електрическа енергия 

не е освободено от облагане с акциз за енергийни продукти, използвани при нейното 

производство, попълват Приложение (модел) към Указания за образуване на цените на 

топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при 

регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”. 

 

10. По искане на комисията или при необходимост за допълнителна обосновка, 

дружествата представят към заявлението допълнителна писмена информация относно 

ценообразуващите елементи.  

 

11. При централи с инсталации за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, цените се образуват чрез разделяне на необходимите приходи за 

производство между електрическа и топлинна енергия и поотделно за топлинната енергия 

с двата вида топлоносители. 

11.1. Дружествата определят количествата електрическа енергия в заявлението за 

утвърждаване на цени по видове, съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за 

определяне на количеството електрическа енергия произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия. 

11.2. Прогнозната информация за ценови период, за определяне на количествата 

електрическа енергия по видове, се изготвя в съответствие с утвърдената от комисията 

справка № 9 „Спецификация” и се подписва от представители на дружеството и 

обществения доставчик и/или крайните снабдители. 

12. Справките трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и главен 

счетоводител и да бъдат подпечатани с печата на дружеството. Информацията се 

представя задължително на хартиен и магнитен носител. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

Раздел І 

Образуване на необходимите годишни приходи 
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13. Дружествата представят подробна информация за годишните разходи, съгласно 

изискванията на чл. 8 от Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на 

топлинната енергия.  

14. Дружествата представят информация за отчетните и прогнозните годишни 

разходи, които са пряко свързани с дейността по производство на електрическа и топлинна 

енергия и пренос на топлинна енергия. Отделно се посочват и разходите за нерегулирани 

дейности по вид и стойност.  

14.1 Към предложението за утвърждаване на цени, дружеството представя 

подробна писмена обосновка за начина на прогнозиране на разходите. Дружествата 

представят детайлно всички други разходи, които са  пряко свързани с дейностите и не са 

описани в справките към Указанията.  

15. Комисията утвърждава прогнозен размер на разходите, като преценява тяхната 

икономическа обоснованост, въз основа на предоставени от дружествата доказателства за 

всички или отделни разходи и на база на сравнителни анализи, при използване на данни от 

националната и международна практика и при отчитане принципите на регулирането по 

ЗЕ.  

При изчисляване на разходите в себестойността на произведените енергийни 

продукти се използва комбинирано прилагане на следните подходи: 

15.1 Фактически – при определянето на прогнозната стойност на разхода през 

новия ценови период се вземат предвид отчетените показатели на регулираните енергийни 

дружества през предходния ценови период; 

15.2 Планов - при определянето на прогнозната стойност на разхода се вземат 

предвид прогнозните промени в условията на функциониране на дружеството през новия 

ценови период, въз основа на представената подробна писмена обосновка за начина на 

прогнозиране на разходите, както и използването на експертна оценка за тяхното 

изменение през новия ценови период; 

15.3 Нормативноустановен - при определянето на прогнозната стойност се вземат 

предвид нормативноустановените показатели на разхода, сравнителни анализи за нивото 

му при подобни инсталации и топлофикационни мрежи. 

16. Видовете разходи, пряко свързани със съответната регулирана дейност, които се 

включват при образуването на цените, се разделят в две основни групи: условно-

постоянни разходи и променливи разходи според връзката им с количеството 

електрическа и/или топлинна енергия. Във всяка от групите, разходите се посочват и по 

икономически елементи.  

17. Условно–постоянните разходи (УПР) се прогнозират за едногодишен период и 

включват пет основни подгрупи: разходи за заплати, разходи свързани с осигурителното 

законодателство, разходи за амортизации, разходи за ремонти и разходи пряко свързани с 

дейностите.  

17.1. За енергийните предприятия с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, разходи за амортизации и разходи за ремонти се разделят за целите на 

ценообразуването между двата произвеждани продукта, на разходи пряко свързани с 

производството на топлинна или електрическа енергия, а неразпределената част от 

разходите се отнася общо за двата продукта. Енергийните предприятия представят 

подробна писмена обосновка за разпределение между двата произвеждани продукта на 

разходите за амортизации и ремонти. 

17.2. За енергийните предприятия с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, разходите за амортизации и разходите за ремонти общо за двата 

продукта, разходите за заплати, разходите свързани с осигурителното законодателство и 

разходите пряко свързани с дейностите за целите на ценообразуването, се разпределят с 

коефициент на разпределение на УПР, изчислен в справка № 6.   
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18. Разходите за ремонт включват сумата на текущите разходи, без разходи, които 

увеличават стойността на активите за различните дейности и съответно продукти и 

разходи. Разходите за ремонт не са елемент от останалите видове разходи.  
19. За целите на ценовото регулиране, в състава на признатите от комисията 

разходи не се включват разходи, които не са свързани със съответната регулирана 

дейност, финансови разходи и такива, които имат случаен и/или извънреден характер, 

както и:  

а) данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата; 

б) разходи за санкции и/или глоби, наложени от държавни или общински органи, 

или от комисията; 

в) разходи, свързани с неустойки и други плащания, в следствие на неизпълнение 

по сключени договори, лихви за забавяне; 

г) разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите; 

д) разходи за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии за 

задължения по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закон за корпоративното подоходно облагане 

(ЗКПО); 

е) разходи по чл. 204 на ЗКПО, както и разходи за начислен данък върху тях по 

чл.216 от ЗКПО; 

ж) текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на 

стоково-материалните запаси; 

з) разходи за дарение и неизползвани отпуски; 

и) всички други разходи, за които липсва технико-икономическа или друга 

обосновка и доказателства от енергийното предприятие. 

20. Променливите разходи се прогнозират за едногодишен период и включват: 

разходи за горива, за производство, за вода, за закупуване на електрическа енергия, за 

консумативи, за външни услуги, за акциз на горивата и за закупуване на емисии 

въглероден диоксид.  

20.1. Разходите за гориво се определят въз основа на прогнозните количества 

горива от съответния вид и икономически обоснованата им цена и/или действаща към 

момента на подаване на заявлението цена на въглищата от „Мини Марица изток” ЕАД. 

20.2. Прогнозните количества горива при производство на топлинна енергия, се 

определят на базата на прогнозни количества топлинна енергия, топлинната ефективност 

на използваното гориво и неговата калоричност. Прогнозните количества горива при 

производство на електрическа и топлинна енергия, се определят на базата на прогнозни 

количества електрическа и топлинна енергия, електрическата и/или общата ефективност 

на използваното гориво и неговата калоричност.  

20.3. Дружествата, които използват природния газ, като основно гориво за 

производство, изготвят предложенията си за цени с действащата към момента на подаване 

на заявлението цена, която при нейното изменение се актуализира. 

20.4. Дружествата, които използват въглища като основно гориво, изготвят 

предложенията си за цени с прогнозни количества, покриващи енергийното им 

производство и прогнозна цена на въглищата. Към предложенията дружествата представят 

сключените договори за доставка или анекси към тях за ценовия период, прогнозни данни 

от националната и международната практика, прогнози на борсови цени на въглищата за 

ценовия период, както и данни на държавни органи и организации.  

За целите на ценовото регулиране, в състава на признатите от комисията разходи 

могат да се включат разходи за основно гориво, получени като произведение от базовата 

стойност на цената на въглищата, в резултат на извършен бенчмарк анализ и/или 

митнически декларации, съответните разходи за товаро-разтоварни дейности и транспорт, 

и съответното количество въглища за ценовия период. 
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20.5. Дружествата, които използват вносни въглища за производство, при 

обосновката на необходимия обем променливи разходи, следва да прилагат и валутен 

курс, валиден към датата на подаване на заявлението.  

20.6. Разходите за закупена електрическа енергия, се определят въз основа на 

съответното ниво на напрежение, вида на консуматорите, количеството и цените на 

потребената електрическа енергия. 

20.7. Разходите за закупена вода, се определят въз основа на количествата на 

съответната питейна и условно чистата вода, вида на консуматорите и цените на 

потребеното количество вода; 

20.8. Разходите за консумативи се определят обвързани с единица количество 

произведена електрическа и топлинна енергия по видове консуматори и цени на отделните 

консумативи. 

20.9. Разходите за външни услуги включват само директно относими разходи, 

които са свързани с производството на електрическа и топлинна енергия и пренос на 

топлинна енергия. 

20.10. Енергийните предприятия, използващи акцизни горива за производство на 

топлинна енергия, представят и обосновават разходите за акцизи в съответствие с 

разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по 

прилагането му.  

20.11. За енергийните предприятия с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, количествата емисии въглероден диоксид за производство на 

електрическа енергия, се определят като верифицираните емисии се умножат с 

коефициента за разделяне на горивото в енергийната част. За дружества, за които са 

предвидени безплатни квоти, във връзка с модернизацията на подходите за производство 

на електрическа енергия по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 

2009/29/ЕО), същите се приспадат от количества емисии въглероден диоксид за 

производството на електрическа енергия. Разходите за закупуване на емисии въглероден 

диоксид, се определят въз основа на верифицираните количества емисии въглероден 

диоксид за производството на електрическа енергия и икономически обоснована цена на 

емисиите.  
20.12. Разходите за закупуването на емисии въглероден диоксид за топлинна 

енергия, се определят като от верифицираните количества емисии въглероден диоксид за 

производство на топлинна енергия се приспаднат безплатните квоти за битови клиенти, 

предвидени във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 

2009/29/ЕО) и икономически обоснована цена на емисиите. 

20.13 За целите на ценовото регулиране, в състава на признатите от комисията 

разходи могат  да се включват разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид СО2, 

за които дружествата са представили доказателства за закупуване на емисии въглероден 

диоксид за базисния ценови период. 
 

21. Дружествата, които в една централа/и съвместно произвеждат топлинна енергия 

съвместно в инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия и в инсталации само за производство на топлинна енергия, определят 

променливите разходи за гориво отделно за комбинирано и разделно производство. 

21.1. Променливите разходи, без тези за гориво при съвместното производство на 

топлинна енергия в централа с инсталации за комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия и с инсталации само за производство на топлинна енергия, се разделят 

между двата продукта, с коефициент за разпределение на горивото в централата, изчислен 

в справка № 6.   

22. Променливите разходи при производството на топлинна енергия в централа с 

инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, се 
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разделят между двата продукта, с коефициент на разпределение на горивото в енергийната 

част, изчислен в справка № 6.  

23. Предложенията за цени за регулаторния период, се базират на необходимите 

годишни приходи от базисната година и прогнозните данни на дружеството за съответните 

дейности. Необходимите годишни приходи за дейностите по производство и пренос на 

топлинна енергия не включват приходи от присъединяване на потребители, от услуги и 

топлоносител.  

24. Необходимите приходи (НП) се определят по следната формула:  

 

НП = Р + (РБА . НВ), където: 

 

НП - необходими годишни приходи;  

Р - годишни разходи за дейностите;  

РБА - регулаторна база на активите;  

НВ - норма на възвръщаемост на капитала.  

 

Раздел ІІ 

Регулаторна база на активите 

 

25. Регулаторната база на активите, е базата за определяне на възвръщаемостта на 

капитала, за дейностите производство на енергия и пренос на топлинна енергия. 

Регулаторната база на активите се изчислява в съответствие с чл. 9 на Наредбата по 

следната формула: 

ОКАмФАРБА    (3) 

където: 

РБА - регулаторната база на активите,  хил.лв.; 

A - призната отчетна стойност на активите, които се използват и имат полезен 

живот, хил.лв.; 

Ф - стойност на активите, които са придобити чрез финансиране или по 

безвъзмеден начин, в т. ч. по грантови схеми, дарения, помощи, от клиенти и други, 

хил.лв.; 

Ам - амортизация, определена за регулаторни цели за периода на използване на 

възмездно придобитите активи за извършване на лицензионната дейност и изчислена чрез 

прилагане на линеен метод, хил.лв.; 

ОК - необходим оборотен капитал, хил.лв. 

26. Призната стойност на активите (А), е признатата от комисията отчетна стойност 

на активите към края на базисната година, които се използват и са свързани пряко с 

дейностите. За регулаторния период, признатата стойност на активите не включва 

преоценка на дълготрайни (нетекущи) активи, извършена съгласно Закона за 

счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност. 

27. Активите се разделят по дейности за производство и за пренос, като за 

дружествата с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се разделят 

за разделно и за комбинирано производство, за електрическа и за топлинна енергия.  

27.1. Енергийните предприятия представят подробна писмена обосновка за 

активите за производство на топлинна енергия, която включва избор на основните и 

спомагателни съоръжения с инсталирана топлинна мощност, с прогноза за работни часове 

и за количества произведена топлинна енергия. 
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27.2. Енергийните предприятия с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия представят писмена обосновка за избор на активите въз основа на които 

са определени количествата електрическа енергия по видове съгласно чл.11.1. и чл.11.2. 

27.3. За нуждите на ценообразуването, в признатата стойност на активите за 

производство, се включва само стойността на определените активи по ал. 27.1. и 27.2., 

като енергийните предприятия представят подробна писмена обосновка за тяхното 

разпределение между електрическата и топлинната енергия.   

 

28. Активите, които се използват за дейността производство на електрическа и/или 

топлинна енергия, се определят в зависимост от признатите от комисията топлинни 

мощности на производителя по топлоносители Мприз,гв и Мприз,вп, МW.  

29. Общата регулаторна база на активите, се разпределя между топлинната енергия 

с топлоносители водна пара и гореща вода пропорционално на признатите от комисията 

топлинни мощности на производителя по топлоносители Мприз,гв и Мприз, вп, МW.  

30. В признатата стойност на  дълготрайните (нетекущи) активи (А) не се включват:  

а) разходи за придобиване на активи, използвани за подготовка и обезпечаване на 

незавършено строителство; 

б) активи, отчетени по силата на договор за финансов лизинг, ако не са свързани 

пряко с дейностите; 

в) активи, несвързани с дейностите (в т.ч. почивни станции и други социални 

обекти) и/или отдадени под наем, консервирани, изведени от експлоатация, и др.; 

г) активи, придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин, в т.ч. по 

грантови схеми, дарения, помощи, от потребители и др.; 

д) допълнителната стойност на активи, придобити през предходния регулаторен 

период, надвишаваща пазарните нива за подобни или аналогични активи; 

е) активи, които имат остатъчна стойност и предстои да бъдат изведени от 

експлоатация през съответната година на регулаторния период. 

ж) активи, отнесени към преноса на топлинна енергия за транспортиране на 

топлинната енергия през разпределителните тръбопроводи на инсталациите за отопление, 

климатизация, топла вода и технологични процеси след топлообменниците и 

утилизаторите на инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия на енергийните предприятия, които ползват топлинна енергия за собствено 

потребление. 

31. Разходите за амортизации се изчисляват на основата на обоснован от дружеството и 

признат от комисията технически и икономически полезен живот на активите, чрез 

прилагане на линеен метод на амортизация.  

31.1. В разходите за амортизация не се включват:  

а) амортизации на активи неизползвани за производство на електрическа и/или 

топлинна енергия, освен обосновани резервни и върхови мощности; 

б) амортизации и други разходи, свързани с реконструкция или ново придобиване 

на имущество за производство на електрическа и/или топлинна енергия и пренос на 

топлинна енергия, което не е било въведено като актив към датата на подаване на 

заявлението за цени. 

32. Оборотен капитал (ОК) – е част от РБА и се изчислява като необходимата 

средногодишна капиталова сума, използвана в процеса на финансиране на дейността на 

дружеството. 

32.1. Оборотният капитал се изчислява на основата на т.нар. „Нетен цикъл на 

оборотния капитал (НЦОК)”, на база дните, за които дружеството възвръща 

изразходваните парични средства за производство на енергия и пренос на топлинна 

енергия, чрез получаването на съответните постъпления. 
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32.2. ОК за регулаторни цели, се определя като утвърдена от комисията част от 

годишните парични разходи за дейностите. 

32.3. Дружеството изчислява и обосновава предложената за одобрение част от 

паричните разходи, на основата на съпоставянето на нетния оборотен цикъл на 

дружеството за последната отчетна година преди подаването на заявлението или за по-

дълъг отчетен период и дните на календарната година. 

32.4. Елементите, формиращи ОК, са: нетни приходи от продажби на електрическа 

и топлинна енергия с отложено плащане, парични разходи за дейността, вземания от 

клиенти и доставчици (не се включват несъбираемите вземания), материални запаси и 

задължения към доставчици и клиенти отнасящи се за регулираните дейности в 

съответствие с годишните финансови отчети на дружеството. 

32.4.1. Нетният цикъл на оборотния капитал се определя в дни, по следната 

формула: 

360*








 


nНПП

СЗДСМЗСВК
НЦОК  , дни 

където: 

СВК – признатата средногодишна величина на вземанията от клиенти и 

доставчици, представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното 

салдо на вземанията от клиенти и доставчици, към началото и към края на базовата 

година, в хил.лв.; 

СМЗ – признатата средногодишна величина на материалните запаси, 

представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо на 

материалните запаси, към началото и края на базовата година, в хил. лв.; 

СЗД - признатата средногодишна величина на задълженията към доставчици и 

клиенти, представляваща средноаритметичната стойност на началното и крайното салдо 

на задълженията към доставчици и клиенти, към началото и края на базовата година, в 

хил.лв.; 

НППn –нетни приходи от продажби на дружеството за базовата година, в хил.лв. 

32.4.2. Необходимият оборотен капитал (НОК) за дейностите се изчислява по 

формулата: 













360

* НЦОКГПР
НОК

преносвопроизводст
, хил.лв. 

където: 

ГПРпроизводство-пренос – признатите годишни парични разходи за производство на 

електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, в хил. лв. 

 

32.4.3. Годишните парични разходи (ГПР) се изчисляват на основата на 

утвърдените признати разходи, намалени с разходите за амортизации на дружеството в 

съответствие със следната формула: 

преносвопроизводстАМпреносвопроизводстпреносвопроизводст РПГРГПР   , хил.лв.,  

където: 

ПГРпроизводство-пренос - признатите годишни разходи за производство на електрическа 

енергия и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, в хил.лв.  
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РАм - годишните разходи за амортизации на активите, използвани за производство 

на електрическа енергия и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия от 

дружеството, които за регулаторни цели се изчисляват чрез прилагане на линеен метод. 

Полезният живот на активите се определя и обосновава от дружеството на основата на 

техническия и икономически живот на активите. 

32.5. В случай, че дружеството не представи информация по предходната точка или 

комисията приеме направеното проучване за необходимата стойност на оборотния капитал 

по т. 32.1 за необосновано, оборотният капитал се определя като не по-висока стойност от 

1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността/ите, като не се 

включват разходи за амортизации.  

 

Раздел ІІІ 

 

Норма на възвращаемост на капитала 

 

33. Нормата на възвръщаемост на капитала е равна на средно претеглената цена на 

капитала (СПЦК). СПЦК е определената от комисията норма на възвръщаемост на 

собствения капитал и норма на възвръщаемост на привлечения капитал на дружеството, 

претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране. Нормата на 

възвращаемост на капитала се определя за целия капитал на дружеството.  

34. Дружеството представя данните за нормата на възвращаемост на капитала в 

съответствие с данните за капиталовата структура към последната година, за която има 

съставен годишен финансов отчет, като не се отчита текущия финансов резултат. 

34.1 Дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да 

изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталова структура, 

която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия.   

35. Дружеството изчислява нормата на възвръщаемост на капитала като норма 

преди данъчно облагане за регулаторния период съгласно чл. 10 от Наредбата, по следната 

формула: 

ПКПК
СК

СК
НВД

ДС

НВ
ДНВ .

100
1

. 





















 ,  (5) 

където: 

НВ - норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, %; 

ДСК - дял на собствения капитал в общия капитал;  

НВСК - норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане, %; 

ДС - данъчна ставка на корпоративният данък върху печалбата, %; 

ДПК - дял на привлечения капитал в общия капитал,  

НВПК - норма на възвръщаемост на привлечения капитал, %. 

36. При изготвяне на ценовите си предложения, дружествата използват примерна 

норма на възвръщаемост на собствения капитал, равна на утвърдената от Комисията за 

предходния ценови период и действащата данъчна ставка на корпоративният данък върху 

печалбата.  
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37. Комисията определя нормата на възвръщаемост на собствения капитал при 

отчитане на изискванията на чл. 23, т. 4 от ЗЕ, макроикономическата среда и 

специфичните условия на регулиране на дружествата.  

38. Към стойността на собствения капитал не се отчита текущия финансов резултат 

(печалба или загуба) от дейността на предприятието. 

39. Привлеченият капитал включва дългосрочни възмездни заеми и задължения по 

договори за финансов лизинг, в съответствие с годишния финансов отчет за последната 

отчетна година. 

39.1. Договорите за финансов лизинг, които не са с договорен постоянен лихвен 

процент, се определя среден лихвен процент за периода на договора, който осигурява 

покриване на сумата за лихва в рамките на срока на договора.  

39.2. Възмездните заеми и задължения по договори за финансов лизинг със срок на 

погасяване над една година, се описват със съответните параметри. 

39.3. Към стойността на привлечения капитал не се отчитат дългосрочните 

възмездни заеми и задълженията по финансов лизинг за нерегулираната дейност. 

40. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, се изчислява като средно 

претеглена величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на 

съответния заем в общата сума на привлечения капитал. 

41. Комисията определя пределна пазарна цена на привлечения капитал, на 

основата на статистически данни за пазарните й величини и/или официално публикувана 

прогнозна информация. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Раздел І 

 

„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО”  

 

В справката са обобщени основните натурални показатели при производството на 

топлинна и електрическа енергия, подробна информация за използваните горива - като 

калоричност, годишни разходи, цени на горивата, съгласно складовите наличности и 

сключените договори. В справката се определят собствените нужди на централата от 

електрическа и топлинна енергия и разходните норми в условно гориво за производството 

на електрическа и топлинна енергия, както електрическата, топлинната и обща 

ефективност, като основни характеристики на ефективния режим на работа на централата. 

Справката разглежда параметрите на производството в инсталации за комбинирано 

производство и в инсталации за разделно производство, съгласно потребностите от 

топлинна енергия за топлопреносните мрежи, пряко присъединени потребители, за 

собствено потребление и за собствени нужди. 

А. Отчетните показатели в справката трябва да се посочат след извършване на 

проверка на парния (топлоносителя), топлинния и електрическия баланс за централата. 

При съставянето на отчетите показателите на отделните агрегати трябва да бъдат 

получени от данните от денонощните сведения на централата, като:  

а) месечните количествени показатели се определят чрез сумиране на денонощните 

величини за отчетния месец;  

б) средните месечни показатели (параметрите на технологичния процес) се 

определят като средноаритметични или среднопретеглени (при по-големи колебания) 

величини за дадения период;  

в) останалите величини (вторични показатели, относителни и специфични 

величини) се изчисляват от основните величини, получени по т. а) и б); 

 г) показателите за по-дълъг период се определят от пресметнатите месечни 

показатели съответно като сумарни, средноаритметични, среднопретеглени или по т. в).  
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Б. Прогнозира се помесечно и се сумира за годината количеството топлинна 

енергия, отпуснато от съоръженията, отпуснато към преносното предприятие, отпуснато 

към потребителите и за собствено потребление. След това на база на средномесечните 

топлинни товари се избират основните съоръжения, които ще работят за покриването им. 

Избират се топлообменници, утилизатори, основни, върхови бойлери, бойлер-

кондензатори и водогрейни котли, които да покрият прогнозните топлинни товари, след 

което се определят регулируемите пароотбори на турбогенераторите (ТГ), газовите 

турбини (ГТ), котел-утилизаторите (КУ), двигателите с вътрешно горене (ДВГ), 

водогрейните котли и парните котли, които ще бъдат източниците на енергия, 

включително и РОУ. Избират се парогенераторите (ПГ) за експлоатация и техните парни 

товари. Изчисляват се необходимите количества горива за всяко съоръжение.  

1. Отпусната топлинна енергия към преноса – общо Qпр, MWh - сумата от 

отпуснатата топлинна енергия с топлоносител гореща вода и с топлоносител водна пара 

към преноса. Топлинната енергия се отчита чрез пресмятане и/или измерване със 

средствата за търговско измерване на изход централа - бленди, термометри, манометри, 

топломери. 

1.1. Отпусната топлинна енергия към преноса с гореща вода Qпр,гв, MWh - 

топлинната енергия с гореща вода, определена като продадена между топлоизточника и 

преносното предприятие, директно присъединени потребители и за собствено 

потребление. Прогнозата за нов период се определя в зависимост от потребността от 

топлинна енергия с топлоносител гореща вода към преносната мрежа, директно 

присъединени потребители и за собствено потребление. 

1.2. Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара Qпр,п, MWh - топлинната 

енергия с водна пара, определена като продадена между топлоизточника и преносното 

предприятие, директно присъединени потребители и за собствено потребление (когато се 

продава франко топлоизточника, това е продадената топлинна енергия с водна пара на 

консуматорите). Прогнозата за нов период се определя в зависимост от потребността от 

топлинна енергия с топлоносител водна пара към преносната мрежа, директно 

присъединени потребители и за собствено потребление. 

2. Топлинна енергия за собствени нужди Qсн, MWh - сумата от топлинната енергия 

за собствени нужди с топлоносител гореща вода и с топлоносител водна пара.  

2.1. Топлинна енергия за собствени нужди с гореща вода Qсн,гв, MWh - това е 

топлинната енергия за отопление на помещения и БГВ.  

2.2. Топлинна енергия за собствени нужди с пара Qсн,п, MWh - това е топлинната 

енергия за подгряване на мазут, масло, отопление на помещения и др. Топлинната 

енергия, постъпила в регенерацията и деаераторите, както и за подгряване на суровата 

водата при нейното омекотяване и обезсоляване, не се счита за собствени нужди.  

3. Отпусната топлинна енергия от съоръженията – общо Qотп, MWh - това е сумата 

от отпуснатата топлинна енергия с топлоносител гореща вода и с топлоносител водна пара 

от съоръженията, представлява сумата от отпуснатата топлинна енергия към преносните 

мрежи, пряко присъединени потребители, за собствено потребление и собствени нужди.  

3.1. Отпусната топлинна енергия от съоръженията с гореща вода Qотп,гв, MWh - 

топлинната енергия, отпусната от бойлерни уредби, бойлер-кондензатори, и 

произведената топлинна енергия от водогрейни котли, утилизация и котли утилизатори 

към ДВГ и ГТ.  

3.2. Отпусната топлинна енергия от съоръженията с водна пара Qотп,п, MWh - 

топлинната енергия, отпусната от промишлените пароотбори и противоналягания (без 1,2 

ata) на ТГ, произведената топлинна енергия с водна пара от котли утилизатори към ДВГ и 

ГТ и произведената топлинна енергия от промишлени парни котли, намалена с топлинната 

енергия на водната пара за върхови бойлери.  

4. Произведена електрическа енергия – бруто Ебр, MWh - количеството 

електрическа енергия, произведена общо от централата, се получава чрез сумиране на Ебр 
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на отделните агрегати. Фактическата Ебр се отчита по показанията на електромера на 

генератора за отчетни периоди и прогнозно по режимни диаграми, на базата на 

необходимата топлинна енергия. Прогнозната електрическа енергия се сертифицира 

съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството 

електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия издадена от Министерство на икономиката и енергетиката, и чл. 162 

от ЗЕ, както следва: 

4.1. Комбинирана електрическа енергия от високо ефективно комбинирано 

производство ВЕКП, при ΔF>=10%. 

4.2. Комбинирана електрическа енергия без постигнат показател за ВЕКП, при 

ΔF<10%. 

4.3. Некомбинирана електрическа енергия, гарантираща експлоатационната 

надеждност на съоръженията в централата. 

5. Електрическа енергия за собствени нужди Есн, MWh - общият разход на 

електрическа енергия за собствени нужди на централата се определя като разлика между 

произведената и продадената електрическа енергия. При разделни производство в 

кондензационни и отоплителни централи целият разход на електрическа енергия за 

собствени нужди се отнася за производството на електрическа енергия, респективно 

топлинна енергия, а за централи с комбинирано производство се разпределя между 

производството на електрическа енергия и топлинна енергия по следния начин: - Есн (ел) - 

разход на електрическа енергия на кондензатните, циркулационните и други помпи, 

свързани конкретно с електрическото производството; - Есн (т) - разход за собствени нужди 

на топлофикационните уредби - мрежови помпи, кондензно-бойлерни помпи, подпитъчни 

помпи, ел. собствени нужди на водогрейните котли - въздушни вентилатори, 

рециркулационни помпи и др.; 

- Есн (обща) - разход на електрическа енергия на общите съоръжения за двете 

производства - електропитателни помпи, прикачващи помпи, димосмукателни и въздушни 

вентилатори на енергийните парогенератори и др. Есн (обща) се разделя по произвеждани 

продукти чрез коефициента на разпределение Кр или Кр (тфец).  

6. Продадена електрическа енергия – нето Енето, MWh - за отчетни периоди това е 

електрическата енергия, измерена с електромери на изход ТЕЦ. За прогнозния период се 

определя като разлика между прогнозно произведена електрическа енергия и електрическа 

енергия за собствени нужди. Диференцира се по видове: 

6.1. комбинирана електрическа енергия от ВЕКП; 

6.2. електрическа енергия без постигнати показатели за ВЕКП; 

6.3. некомбинирана електрическа енергия, гарантираща експлоатационната 

надежност на съоръженията в централата, определят се съгласно наредбата по чл. 162, ал. 

3 от ЗЕ; 

7. Признати от комисията топлинни мощности по топлоносители М приз,гв и Мприз,вп, 

MW.  

7.1. За дружества, извършващи едновременно производство и пренос на топлинна 

енергия: 

- извършва се анализ на динамиката на промяната на сумарната величина на 

договорените мощности между топлопреносното предприятие и потребителите на гореща 

вода и максималните стойности на консумацията на водна пара от договорите с 

потребителите на водна пара за последните три години;  

- извършва се анализ на динамиката на промяната на максималната консумация на 

топлинна енергия по топлоносители, измерена на изход централа, която се доказва чрез 

показанията на приборите за измерване в продължение на минимум един час в MW за 

последните три години; 
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- извършва се анализ на сумарната величина на инсталираните мощности на 

топлинна енергия по топлоносители в централата, техническото им състояние, 

възможностите им за резервиране;  

- комисията “признава” на производителя топлинната мощност по топлоносители в 

производството, която едновременно се използва и покрива максималната консумация на 

топлинна енергия в MW.  

7.2. За предприятия, които не извършват пренос и продават цялото отпуснато 

количество топлинна енергия на пряко присъединени потребители, за собствено 

потребление и/или на топлопреносно предприятие, признатата мощност представлява 

сумата от договорените в договорите за продажба мощности.  

8. Гориво за производство В, tу.г. (MWh) - общото изразходвано гориво от различни 

видове, превърнато към калоричността на условното гориво и като топлина на горивата в 

MWh. Представлява сума от изразходваните горива на всички видове инсталации.  

9. Гориво за производство в енергийната част В, tу.г.ен.ч. - изразходваното гориво в 

енергийната част от различни видове, превърнато към калоричността на условното гориво 

и като топлина на горивата в MWh. Представлява сума от изразходваните горива на 

всички видове инсталации за комбинирано производство.  

10. Горива за производство - видове (knm3, t) - посочват се фактическите 

количества на изразходваните натурални горива за отчетния период и прогноза, 

пресметната на база производствената програма и енергийните ефективности на всяка 

инсталация. За целите на ценовото регулиране, признатите от комисията количества 

горива за новия ценови период не трябва да водят до влошаване на общата, 

електрическата и топлинната ефективности, изчислени съгласно Наредба  

№ РД-16-267 за отчетния период, с изключение на случаите на обоснована от дружеството 

технологична промяна на режима на производство. 

11. Калоричност на горивата Q, kcal/knm3, kcal/kg - посочва се стойността, 

определена чрез осредняване на данните от сертификатите или фактическата стойност на 

изгорените горива.  

12. Цени на горивата (среднопретеглени) Ц, лв./knm3, лв./t, без ДДС - посочват се 

среднопретеглените цени на горивата през разглеждания период.  

13. Обща, електрическа и топлинна ефективности изчислени съгласно Наредба  

№ РД-16-267. 

14. Специфични разходи на условно гориво:  

а) за електрическа енергия, g/kWh:  

- за кондензационни централи - цялото изразходвано условно гориво през 

разглеждания период, разделено на брутното електропроизводство;  

- за топлофикационни централи в инсталациите за комбинирано производство - 

разделеното чрез коефициента на разпределение изразходвано условно гориво през 

разглеждания период за производство на електрическа енергия, разделено на брутното 

електропроизводство;  

б) за топлинна енергия, kg/MWh:  

- за отоплителни централи - цялото изразходвано условно гориво през 

разглеждания период, разделено на отпуснатата топлинна енергия към преноса на изход 

централа;  

- за топлофикационни централи (ТЕЦ):  

1. в инсталациите за комбинирано производство - разделеното чрез коефициента на 

разпределение изразходвано условно гориво през разглеждания период за производство на 

топлинна енергия, разделено на произведената топлинна енергия от съоръженията . 

2. в инсталациите за разделно производство (ВК и ППК) - цялото изразходвано 

условно гориво през разглеждания период, разделено на произведената топлинна енергия 

от съоръженията. 
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15. Общо за ТЕЦ сумата от разделеното чрез коефициента на разпределение 

изразходвано условно гориво през разглеждания период за производство на топлинна 

енергия в инсталациите за комбинирано производство и цялото изразходвано условно 

гориво през разглеждания период за производство на топлинна енергия от ВК и ППК, 

разделено на отпуснатата топлинна енергия към преноса на изход централа.  

16. Необходими приходи за производство на електрическа енергия - изчисляват се 

като сума от променливите разходи, постоянните разходи и възвръщаемостта на капитала 

за електрическа енергия.  

17. Индивидуална стойност на електрическата енергия от инсталации за 

комбинирано производство, лв./MWh - изчислява се, като необходимите приходи за 

производство на електрическа енергия се разделят на количеството продадена 

електрическа енергия:  

Цинд ел = НПел/Епродадена.  

18.  Добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ за комбинирана електрическа енергия от високо 

ефективно комбинирано производство, лв./MWh. При заявленията за цени дружествата 

работят с действащата, последно определена от комисията добавка. 

19. Преференциална цена на електрическа енергия, лв./MWh – индивидуалната 

стойност на електрическата енергия плюс добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ, определена от 

комисията.  

20. Цена на комбинирана електрическа енергия, лв./MWh - равна на референтната 

стойност на електрическата енергия в рамките на ценовия период, в съответствие със 

средните пазарни нива към момента на подписване на заявлението за цени.  

21. Цена на некомбинираната електрическа енергия, гарантираща надеждната 

експлоатация – равна на референтна стойност на електрическата енергия в рамките на 

ценовия период, в съответствие със средните пазарните нива към момента на подаване на 

заявлението за цени. 

22. Приходи от електрическа енергия, хил. лв. - приходите, които са получени или 

следва да се получат от продажбата на прогнозното количество електрическата енергия, по 

видове и съответни цени.  

23. Необходими годишни приходи за топлинна енергия, хил. лв. - получават се, 

като от необходимите приходи на енергийното предприятие от производството се извадят 

необходими годишни приходи за електрическа енергия:  

НПт = НПпр – НПел.  

Представляват сума от променливи разходи, постоянни разходи и възвръщаемост 

на капитала за топлинна енергия.  

24. Необходими годишни приходи за топлинна енергия, след определяне на 

добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, хил. лв. – получават, като от необходимите приходи на 

енергийното предприятие от производството се извадят приходите от електрическа 

енергия:  

НПт = НПпр – Прихел.  

Представляват сума от променливи разходи, постоянни разходи и възвръщаемост 

на капитала за топлинна енергия. 

25. Променливи разходи за производство на топлинна енергия, хил. лв. - получават 

се, като необходимите приходи за топлинна енергия се умножат по отношението на 

променливите разходи към необходимите приходи в цялото производство.  

26. Сума от УПР и В за производство на топлинна енергия, хил. лв. - това са 

разходите, които се получават, като от необходимите приходи за топлинна енергия се 

изваждат променливите разходи за топлинна енергия. Представляват сумата от 

постоянните разходи и възвръщаемостта на капитала за топлинна енергия.  

27. Променливи разходи за производство на топлинна енергия с топлоносител 

гореща вода, хил. лв. - част от променливите разходи за топлинна енергия, получена като 



 62 

произведение на променливите разходи за производство на топлинна енергия и 

коефициента на разходите, определен в справка № 6.  

28. Променливи разходи за производство на топлинна енергия с топлоносител 

водна пара, хил. лв. - това са разходите, които се получават, като от променливите разходи 

за топлинна енергия се изваждат променливите разходи за топлинна енергия с гореща 

вода.  

29. Производствена цена на топлинната енергия Цпр - представлява отношението на 

необходимите приходи за производство на топлинна енергия и топлинната енергия, 

отпусната към преноса.  

30. Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода.  

31. Производствена цена на топлинната енергия с водна пара.  

 

 Забележка: 

 Основен показател за правилното спазване на методологията на разпределяне на 

разходите между електрическата и топлинната енергия е отношението на цените на 

топлинната към електрическата енергия от производството. Сравнението на този 

показател за отделното дружество със средния за всички дружества е критерий за оценка 

на нивото на цените.  

 

Раздел IІ 

 

„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА” 

 

В справката се изчисляват цените, по които топлопреносното предприятие продава 

топлинна енергия на потребителите, като са посочени количествата топлинна енергия, с 

топлоносители гореща вода и водна пара за разпределение (продажба), технологичните 

разходи по преноса и топлинната енергия отпусната от производството към преноса.  

1. Топлинна енергия за разпределение: 

- за гореща вода - сумарната стойност на индивидуалните показания на всички 

топломери в отоплявания район – битови и стопански, намалени с технологични разходи 

на топлинна енергия в абонатните станции, собственост на преносното предприятие 

(продадената топлинна енергия на потребителите), а прогнозните количества съобразно 

маркетингови проучвания за необходимостта от топлинна енергия с гореща вода;  

- за водна пара - топлинната енергия, отчетена на границата на собственост между 

производителя или преносното предприятие и потребителя), а прогнозните количества 

съобразно със сключените договори и спецификации към тях.  

2. Технологични разходи по преноса – отчетените се получават като разлика между 

отпуснатата топлинна енергия към преноса и топлинната енергия за разпределение 

(продажба), а прогнозните - на база отчетен период, съобразени с производствената и 

инвестиционна програми, както и развитието на мрежите. За целите на ценовото 

регулиране, в признатите от комисията технологични разходи по преноса могат да се 

включат показатели на разхода (MWh и %), в резултат на сравнителни анализи за нивото 

му, както и използването на експертна оценка за неговото изменение през новия ценови 

период, в резултат от извършените и предстоящите за извършване инвестиции в 

топлопреносната мрежа. 

3. Отпусната топлинна енергия към преноса - количеството топлинна енергия (с 

гореща вода и водна пара), отчетена на границата на собственост на базата на средства за 

търговско измерване (продадената топлинна енергия от топлоизточника на преноса и 

пряко присъединени потребители).  

4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – получава се, като 

необходимите приходи за производство на топлинна енергия с гореща вода плюс 
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необходимите приходи за пренос на топлинна енергия с гореща вода се разделят на 

количеството топлинна енергия с гореща вода за разпределение (продажба):  

Цгв = (НПпроиз
гв + НПпренос

гв)/Qр
гв, лв./MWh.  

5. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – необходимите 

приходи за производство на топлинна енергия с водна пара, разделени на количеството 

топлинна енергия с водна пара за разпределение (продажба):  

Цвп = (НПпроиз
вп)/Qр

вп, лв./MWh.  

 

Забележки: 

1. Количеството продадена топлинна енергия с топлоносител водна пара е 

разликата между подадената към консуматора топлинна енергия с топлоносител водна 

пара и върнатата от консуматора топлинна енергия с кондензата.  

2. При ценообразуването приходите от топлоносител се изваждат от разходите на 

дружеството.  

 

Раздел IIІ 

 

„ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

РАЗХОДИТЕ” 

 

В справката се изчисляват коефициентите за разпределяне на отделните групи и 

видове разходи по продукти на производството.  

 

1. Произведена прегрята пара от парогенераторите Dпп - количеството на прегрятата 

пара, произведено от отделния парогенератор през отчетния период, която се определя по 

коригираните показания на разходомерите. Общо за централата Dпп се определя като сума 

от количеството прегрята пара, произведена от всички парогенератори, а прогнозната 

според необходимостта от топлинна енергия, гарантираща надеждната експлоатация на 

съоръженията.  

2. Енталпия на прегрята пара hпп - определя се за средните през отчетния период 

температура и налягане на прегрятата пара.  

3. Разход на питателната вода Gпв - количеството питателна вода, подадено към 

отделния парогенератор през отчетния период; определя се по показанията на разходомера 

на вход. Общо за централата Gпв се определя като сума от количествата питателна вода, 

подадена към всички парогенератори, а прогнозния съгласно прогнозното количество 

прегрята пара.  

4. Средна температура на питателна вода tпв – среднопретеглената температура на 

питателната вода за отчетния период.  

5. Енталпия на питателна вода hпв - определя се за средните през отчетния период 

температура и налягане на питателната вода.  

6. Произведена топлинна енергия от енергийни парогенератори - бруто Qк - 

количеството топлинна енергия, произведено от отделния парогенератор през отчетния 

период; определя се по следната формула: 

Qк=( Dпп. hпп - Dпв. hпв)/3600, MWh.  

Количеството топлинна енергия от всички парогенератори се сумира за отчетния 

период, за да се получи общо за централата, а прогнозното количество се пресмята 

съответно с  прогнозното количество прегрята пара.  

7. Средно претеглено КПД на парогенераторите. 

8. Коефициент на загубите на топлина η - с този коефициент се отчитат загубите на 

топлинна енергия в топлинната схема на електроцентралата. Определя се от графична 

зависимост, ако има такава, построена за конкретна топлинна схема.  

В противен случай може да се възприеме един от следните начини:  
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- η = Q0 . 3600/[Qк - (Dроу .(hроу - hпв)];  

- нормативно за топлофикационни централи η = 0,98-0,99.  

9. Коефициент за разпределяне на горивото при комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия в енергийната част на централата - K p
ен.ч.. Определя се 

по следната формула: 

K p
ен.ч =  (           η е  / η реф. е.            ) , 

  (η е/η реф.е + η т/η реф.т) 

където: 

 η е.  = Ебр / Q екв. г. ен.ч  - ефективност за производство на електрическа енергия в 

енергийната част на централата; 

Q екв. г. ен.ч - еквивалентна енергия на общото количество гориво в енергийната част 

на централата, в MWh;   

η реф. е  - хармонизирана референтна стойност на ефективност за производство на 

електрическа енергия за разделно производство, определена съгласно хармонизираните 

референтни стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия и 

след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за 

избегнати загуби от мрежата, определени съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 

г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия. За средногодишна прогнозна 

температурата на въздуха за съответното населено място се приема посочената стойност в 

Наредба № 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изгражадане и 

експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия, Приложение № 11 към чл. 194, ал. 1 и  

ал. 2; 

η т  = Qпр.ен.ч / Q екв. г. ен.ч  -  ефективност за производство на топлинна 

енергия в енергийната част на централата; 

Qпр.ен.ч - отпусната топлинна енергия към преноса от енергийната част на 

централата, където освен енергийна част с ПГ, ДВГ и ГТ с котел-утилизатор и др. в 

централата са монтирани и водогрейни и/или промишлени парни котли, и същите през 

разглеждания период се предвижда да бъдат в експлоатация, отпусната топлинна енергия 

към преноса от енергийната част се определя като от отпусната топлинна енергия към 

преноса общо от централата се извади количеството на произведената топлинна енергия с 

топлоносител водна пара от промишлените парни котли и количеството на произведената 

топлинна енергия с топлоносител гореща вода от водогрейните котли;  

η реф.т  - хармонизирана референтна стойност на ефективност за разделно 

производство на топлинна енергия, определена съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 

2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия;  

10. Топлинна енергия за електроенергия Q ел - това е количеството топлинна 

енергия, използвана за производство на електрическа енергия. 

 

Q ел = Q екв. г. ен.ч * K p
ен.ч 

 

11. Условно гориво за производство на електрическа енергия, t у.г.. 

12. Условно гориво за производство на топлинна енергия, t у.г.. 

13. Коефициент на разпределение на УПР за производство.  

14. Разход на остра пара на турбините, t/h. 
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15. Енталпия на остра пара на турбините, kJ/kg. 

16. Разход на пара от промишления пароотбор на турбините Dппо - определя се по 

показанията на разходомерите, монтирани на промишления пароотбор на турбините.  

17. Енталпия на пара от промишления пароотбор на турбините hппо - определя се по 

данните за налягането и температурата на парата в промишления пароотбор.  

18. Разход на пара на изхода от РОУ Dроу - определя се по показанията на 

разходомерите или чрез баланса на РОУ.  

19. Енталпия на пара на изхода от РОУ hроу - определя се по налягането и 

температурата на парата след РОУ.  

20. Количество купена електрическа енергия:  

- за топлоизточника;  

- за преноса.  

21. Разход на пара от промишлен парен котел Dпк - определя се по показанията на 

разходомера.  

22. Енталпия на пара от промишлен парен котел hпк - определя се по налягането и 

температурата на парата.  

23. Разход на върнат кондензат от консуматорите Gвр.к - количеството върнат 

кондензат, който отговаря на определените изисквания за повторно използване в цикъла и 

се отчита на границата на собственост. Когато не отговаря на тези определени изисквания, 

той се счита за невърнат.  

24. Енталпия на върнат кондензат от консуматорите hвр.к - определя се по 

налягането и температурата на кондензата.  

25. Количество на добавъчната вода за цикъла Gхов - това е количеството добавъчна 

вода, която е обезсолена, за компенсиране на невърнатия кондензат от консуматорите, 

загубите на пара и кондензат в цикъла. Измерва се чрез разходомер или водомер, 

монтиран след ХВО и изпарителите или пред деаераторите в турбинен цех, а при наличие 

на резервоари за запасен кондензат - и по баланс на тях.  

26. Енталпия на добавъчната вода hхов- определя се по температурата на 

добавъчната вода от водоизточника.  

27. Общ разход на мрежова вода в централата, m3. 

28. Общ разход на добавъчна вода към топлопреносната мрежа, m3. 

29. Отпусната топлинна енергия с добавъчната вода (подпитката). 

30. Разходи за гориво за електрическа енергия - получават се, като общите разходи 

за горива за производство се умножат с коефициента на разпределение (Кр или Кр (тфец) в 

зависимост от работата на съоръженията през разглеждания период).  

31. Горивна компонента в стойността на електрическата енергия - получава се, като 

разходите за гориво за електрическа енергия се разделят на произведената електрическа 

енергия – бруто за отчетния период.  

32. Разходи за гориво за топлинна енергия - това е разликата, получена като от 

общите разходи за горива за производство се извадят разходите за гориво за електрическа 

енергия.  

33. Горивна компонента в производствената цена на топлинната енергия - получава 

се, като разходите за гориво за топлинна енергия се разделят на отпуснатата топлинна 

енергия с гореща вода и водна пара от топлоизточника към преноса и пряко присъединени 

потребители.  

34. Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода - определят се като 

разлика между разходите за гориво за топлинна енергия и разходите за гориво за топлинна 

енергия с водна пара.  

35. Разходи за гориво за топлинна енергия с водна пара – определят се, като 

горивната компонента в производствената цена на топлинната енергия се умножи по 

отпусната топлинна енергия към преноса с топлоносител водна пара Qпр,п.  
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36. Коефициент на разходите - отношение на разходите за гориво за топлинна 

енергия с топлоносител гореща вода към общите разходи за гориво за топлинна енергия.  

 

Със заявленията се представя и следната информация: 

1. Спецификация за месечни и годишни данни за прогнозни натурални показатели и 

съоръженията за производство (топлинна енергия и електрическа енергия за реализация, 

пренос и производство, както и необходимите горива за производство). 

2. Паспортни данни на основни съоръжения за производство на електрическа и 

топлинна енергия (инсталации за комбинирано производство). 

3. Паспортни данни на основни съоръжения за производство на топлинна енергия 

(водогрейни котли и промишлени парни котли). 

 

 

Забележки:  

1. В електронния формат на справките клетките, в които има заложени формули, са 

оцветени в бял цвят и не се попълват.  

2. Централите без производство на електрическа енергия попълват само наличните 

позиции от справките и образуват цени, като всички разходи в производството се 

разпределят към топлинната енергия.  

3. Приходите от присъединяване, услуги и невърнат топлоносител се изваждат от 

необходимите годишни приходи на съответното предприятие при определяне на цената на 

топлинната енергия.  

4. Приложенията с електронните таблици към Указанията за образуване на цените 

на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при 

регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала” могат да се намерят на 

страницата на КЕВР в интернет на адрес: www.dker.bg 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

Образуване на цените на топлинната енергия 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ 

І. Цени, по които производителите продават топлинна енергия  

1. Определяне на необходимите годишни приходи за производство на топлинна 

енергия НП(еп) по следната формула: НП(еп) = Р(еп) + В(еп), където:  

НП(еп) са необходимите годишни приходи за производство на топлинна енергия, 

хил. лв.;  

Р(еп) - признатите годишни разходи за производство на топлинна енергия, хил. лв.;  

В(еп) е възвръщаемостта за производство на топлинна енергия, хил. лв.  

1.1. Определяне на признатите годишни разходи за производство на топлинна 

енергия Р(еп) по следната формула:  

Р(еп) = РУПР + Рпр,  

където:  

Р(еп) са признатите годишни разходи за производство на топлинна енергия, хил. лв.;  

РУПР - признатите годишни условно-постоянни разходи за производство на 

топлинна енергия, хил. лв.;  

Рпр - признатите годишни променливи разходи за производство на топлинна 

енергия, хил. лв.  

1.2. Определяне на възвръщаемостта за производство на топлинна енергия В(еп) по 

следната формула:  

В(еп)= РБА(еп) . НВ, 

http://www.dker.bg/
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където:  

В(еп) е възвръщаемостта за производство на топлинна енергия, хил. лв.;  

РБА(еп) - регулаторната база на активите за производство на топлинна енергия, хил. 

лв.;  

НВ - нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане.  

1.2.1. Определяне на призната от комисията топлинна мощност на производителя 

Мприз, МW.  

- извършва се анализ на динамиката на промяна на максималната консумация на 

топлинна енергия по топлоносители, измерена на изход централа, която се доказва чрез 

показанията на приборите за измерване в продължение на минимум един час в MW за 

последните три години;  

- извършва се анализ на сумарната величина на инсталираните мощности на 

топлинна енергия по топлоносители в централата и техническото им състояние;  

- комисията признава на производителя топлинната мощност по топлоносители в 

производството, която едновременно се използва и покрива максималната консумация на 

топлинна енергия в MW.  

1.2.2. Определяне на регулаторната база на активите РБА по следната формула:  

 

РБА(еп) = А – Ф – Ам + ОК,  

където:  

РБА(еп) е регулаторната база на активите за енергийното производство, хил. лв.;  

A - признатата отчетна стойност на активите, които се използват и имат полезен 

живот;  

Ф - стойността на активите, които са придобити по безвъзмезден начин;  

Ам - амортизацията за периода на използване на активите за извършване на 

лицензионната дейност;  

ОК - необходимият оборотен капитал.  

 

Забележка: 

Признатата стойност на активите А, които се използват и имат полезен живот, се 

определя в зависимост от стойността на призната от комисията топлинна мощност на 

производителя Мприз, МW.  

 

1.2.3. Определяне на нормата на възвръщаемост на капитала за енергийното 

предприятие НВ по формула в т. 35, на раздел трети в глава втора от настоящите указания.  

2. Определяне на еднокомпонентна цена на топлинната енергия Ц(те) от енергийното 

производство по следната формула: 

Ц(те) = НП(еп) .1000/Qотп,пр, 

където:  

Ц(те) е цената на топлинната енергия от енергийното производство, лв. МWh;  

НП(еп) са необходимите годишни приходи за производство на топлинна енергия, 

хил. лв.;  

Qотп,пр е количеството топлинна енергия, отпуснато към преноса, МWh.  

 

3. Определяне на месечната сума (плащане) за топлинна енергия по 

еднокомпонентна цена SUMмес от енергийното производство по следната формула: SUMмес 

= Ц(те) . Qотп,пр, където: SUMмес е месечната сума (плащането) за топлинна енергия по 

еднокомпонентна цена от енергийното производство, лв.; Ц(те) - цената на топлинната 

енергия от енергийното производство, лв./МWh; Qотп,пр - количеството топлинна енергия, 

отпуснато към преноса за месеца, МWh.  
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ІІ. Цени, по които топлопреносните предприятия продават топлинна енергия 

на потребителите  

Повтарят се пресмятанията по т. 1 за топлопреносното предприятие.  
 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

Определяне на цени за присъединяване на потребители и производители на 

топлинна енергия към топлопреносната мрежа 

 

1. Цената за присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа се 

образува на базата на дейностите, свързани с непосредственото присъединяване на нови 

потребители в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 125, ал. 3 от ЗЕ и 

определени от комисията човекочасове за извършване им, диференцирани в зависимост от 

мощността на присъединяваната абонатна станция и вида на топлоносителя. В 

електронния модел справките са подредени в следната последователност:  

- справка № 1 „Часови ставки”;  

- справка № 2 „Потребители на топлинна енергия с гореща вода”;  

- справка № 3 „Потребители на топлинна енергия с водна пара”. 

 

СПРАВКА № 1 

 

„ЧАСОВИ СТАВКИ” 

Посочват се часовите ставки на участниците в процеса по присъединяване на нови 

потребители. Топлопреносните предприятия представят индивидуалните часови ставки на 

участниците в процеса по присъединяване. Индивидуалната часова ставка се изчислява в 

зависимост от разхода за заплата, разходите за социално и здравно осигуряване на 

енергийното предприятие.  

 

СПРАВКА № 2 

 

„ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ГОРЕЩА ВОДА”  

Справката съдържа необходимите човекочасове за дейностите по присъединяване 

на потребители на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и цените за 

присъединяване, диференцирани по мощност.  

 

СПРАВКА № 3  

 

„ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА”  

Справката съдържа необходимите човекочасове за дейностите по присъединяване 

на потребители на топлинна енергия с топлоносител водна пара и цените за 

присъединяване, диференцирани по мощност. 

 

2. Цената за присъединяване на производители към топлопреносната мрежа се 

образува на базата на дейностите и разходите на топлопреносните предприятия за 

подготовка и включване на съоръженията на производителите към мрежите, в 

съответствие с изискванията на наредбата по чл. 125, ал. 3 от ЗЕ.  

 

 

Забележка: 

Приложенията с електронните таблици към Определянето на цени за 

присъединяване на потребители и производители на топлинна енергия към 
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топлопреносната мрежа, могат да се намерят на страницата на КЕВР в интернет на адрес: 

www.dker.bg 

 

Настоящите Указания са приети с протоколно Решение № 95 от25.05.2015 г. по 

т. 8 на КЕВР и отменят Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на 

електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода 

„норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 30 от 

24.02.2014 г. по т. 2 на ДКЕВР и Указания за образуване на цените на топлинната 

енергия и на електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез 

метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 28 от 

21.02.2012 г. по т. 2 на ДКЕВР. 
 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад относно преписка, образувана по заявление на 

“Топлофикация Плевен” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в 

град Плевен”. 

Във връзка с нормативните промени, настъпили с приемането на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила 

от 17.07.2012 г., приемането на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката (НЛДЕ), както и с влизането в сила от 1 юни 2014 г. на измененията и 

допълненията на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, обн. ДВ, бр. 94 от 

2013 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която считано от 

06.03.2015 г. съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ 

бр. 17 от 06.03.2015 г.) е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията) е констатирала необходимост от изменение на Общите условия за 

продажба на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна 

енергия за битови нужди и Правилата за работа с потребители на енергийни услуги, като 

част от Общите условия. С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 

38 от ЗЕ и чл. 132, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ ДКЕВР е приела решение по т. 1 от протокол № 128 

от 30.09.2014 г., с което изисква от лицензираните топлопреносни дружества да направят 

предложения за изменение и допълнение на Общите условия и на Правилата за работа с 

потребители на енергийни услуги, които се одобряват от комисията по тяхно 

предложение.  

Със заявление с вх. № E-14-04-19 от 24.11.2014 г. „Топлофикация Плевен“ ЕАД е 

направило искане да бъде одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране проект 

на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация 

Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен” (накратко Общи условия).  

Представените Общи условия се отнасят до лицензия № Л-059-05/08.01.2001 г., 

издадена на „Топлофикация Плевен” ЕАД, за дейността пренос на топлинна енергия. По 

силата на чл. 49, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ утвърдените Общи условия ще представляват 

приложение към тази лицензия. 

Правната рамка на този вид договори при публично известни общи условия, имащи 

за предмет „продажбата на топлинна енергия от топлопреносно предприятие на Клиентите 

на топлинна енергия за битови нужди” се съдържа в чл. 150 от ЗЕ и в чл. 126 - 132 от 

НЛДЕ.  

 

Към заявлението са приложени:  

http://www.dker.bg/
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1. Проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от „ Топлофикация Плевен“ ЕАД на клиентите в гр. Плевен“. 

2. Протокол от проведено публично обсъждане на Проект на „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен“ ЕАД на 

клиентите в гр. Плевен“от 07.11.2014 г. 

3. Писмено предложение от Пенка Томова Стоянова, относно Проект на 

„Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация 

Плевен“ ЕАД на клиентите в гр. Плевен“ (препоръчано писмо с обратна разписка). 

4. Становище на „Топлофикация Плевен” ЕАД по писменото предложение от 

г-жа Пенка Томова Стоянова, относно Проект на „Общи условия за продажба на топлинна 

енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен“ ЕАД на клиентите в гр. Плевен“.  

5. Проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови 

нужди от „ Топлофикация Плевен“ ЕАД на клиентите в гр. Плевен“, публикация във 

вестник „Посоки“ от дата 14.10.2014 г. 

6. Съобщение за Публично обсъждане на Проект на „Общи условия за 

продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен“ ЕАД на 

клиентите в гр. Плевен“ от дата 14.10.2014 г. 

7. Публикация на съобщение за Публично обсъждане на Проект на „Общи 

условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен“ 

ЕАД на клиентите в гр. Плевен“ на интернет страницата на „Топлофикация Плевен“ ЕАД. 

8. Покана за присъствие на публично обсъждане до Комисия за защита на 

потребителите, звено Плевен. 

9. Покана за присъствие на публично обсъждане до Община Плевен – звено 

Защита на потребителите. 

10. Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите от 13.11.2014 г. 

11. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

12. Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от 

„Топлофикация Плевен” ЕАД. 

 

За проучване на преписката, със Заповед № З-Е-261/02.10.2014 г. изменена със 

заповед № З-Е-15/15.01.2015 г. на Председателя на КЕВР е назначена работна група. 

 

Въз основа на представените документи може да бъде направен извод, че 

заявителят е изпълнил изискването на чл. 128 от НЛДЕ да оповести Общите условия на 

клиентите „най-малко 30 дни преди представянето им за одобряване от комисията” и да 

проведе публично обсъждане на проекта на общи условия. 

 

Анализът на съдържанието на проекта на Общи условия показва, че заявителят е 

отчел изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 - 6 от ЗЕ и чл. 123, ал. 2 и чл.127 от НЛДЕ, 

относно структурирането и това какво задължително следва да съдържат Общите условия, 

като е регламентирал: правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на 

клиентите; редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството 

топлинна енергия; отговорността при неизпълнение на задълженията; условията и редът за 

включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването; редът за осигуряване на 

достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни 

приспособления; редът и сроковете за предоставяне и получаване от клиентите на 

индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия по начин, 

удостоверяващ времето, от което тече срокът за възражение. 

Извършеният подробен анализ по същество на проекта на Общи условия показва, 

че заявителят, като цяло е отчел съответните разпоредби от ЗЕ и Наредба № 16-334 от 6 

април 2007 г. за топлоснабдяването (НТ), уреждащи продажбата на топлинна енергия от 
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топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди, при 

следните изключения: 

 

1. В раздел ІІІ „Права и задължения на Продавача“: 

За изпълнение на изискванията на чл. 123, ал.1 от НЛДЕ за осигуряване на защита 

на клиентите, чрез предоставяне на информация относно енергийните услуги, 

топлопреносното предприятие трябва да изготвя досие за всяка отделна сграда със записи 

в него за повреди и за параметрите на настройка на абонатната станция и системата за 

автоматично регулиране. По този начин ще гарантира, че е установена повреда и е 

направена настройка на системата към определен момент. На базата на това досие 

клиентите и контролните органи могат на място, в присъствието на представители на  

топлопреносното предприятие, да установяват дали системата работи в автоматичен 

режим със съответните данни на настройката на параметрите, записани в досието. При 

необходимост от промяна на параметрите, същата следва да се отрази в досието.  

С оглед на изложеното, т. 12 на чл. 5 следва да придобие редакцията:  

„т. 12. да води досие за повреди и за параметрите на настройка на 

абонатната станция и системата за автоматично регулиране на топлоподаването 

в сградата, в което се отразява причината за промяна на някой параметър от 

първоначалната настройка“.  

 

2. В раздел VІІІ „Ред и срокове за предоставяне и получаване на 

индивидуалните сметки“: 

В чл. 28, ал. 3 от проекта е записано: „Представителят на етажната 

собственост информира клиента в СЕС за общата изравнителна сметка, датата на 

получаването и връчва индивидуалните изравнителни сметки.“ 

Във връзка с възможността на Клиента за подаване на рекламации по отчета на 

показанията на уредите и/или разпределението на енергията, относно изравнителните 

сметки за топлинна енергия в 30 дневен срок, започващ да тече от датата на връчването е 

необходимо получаването на индивидуалните изравнителни сметки от клиентите да бъде 

удостоверено с техния подпис и дата на връчването.  

С оглед на изложеното, чл. 28, ал. 3 следва да добие вида: 

(3) „Представителят на етажната собственост информира клиента в СЕС за 

общата изравнителна сметка, датата на получаването и връчва индивидуалните 

изравнителни сметки срещу подпис, удостоверяващ датата на връчването.“ 

 

В чл. 28, ал. 4 от проекта се използват две съкращения ИРТЕО и ТЕ, за които в 

проекта не са дадени пояснения.  

С оглед изпълнение на изискванията на чл. 127, ал. 2 от НЛДЕ общите условия да 

бъдат съставени от енергийното предприятие ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за 

клиентите форма, двете съкращения следва да бъдат пояснени при първото срещане на 

понятието, към което се отнасят. 

 

3. В раздел ІХ „Заплащане на топлинната енергия и услугата дялово 

разпределение“: 

Съгласно чл. 124, ал. 2 от НЛДЕ, предоставяната на клиентите информация трябва 

да е ясна и разбираема, за което информацията към издаваните от дружеството съобщения 

за фактурираните суми в чл. 30, ал. 3 и ал. 4, трябва да бъде коригирана и допълнена, както 

следва: 

3.1 Във връзка с въведената в чл. 18, ал. 2, възможност при желание от страна на 

етажната собственост и за нейна сметка, топлопреносното предприятие да монтира 

допълнителен контролен топломер след подгревателя за отопление в абонатната станция с 
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комбинирано ползване на отопление и БГВ, следва във фактурите да има данни за 

съответния топломер. С оглед изложеното, в чл. 30, ал. 3 да се добави следната точка: 

„т… показания на Контролен топломер – начално, крайно;“  

 

3.2 Относно предоставяне на информация за прогнозното количество, начислено за 

топлинна енергия за БГВ, за имотите в СЕС е необходимо във фактурата да има данни за 

него, следователно е необходимо към ал. 3 да се добави следната нова точка: 

„т. … прогнозно количество топлинна енергия за БГВ за имотите;“ 

 

3.3 Съгласно т. 6.3.1 от методиката към чл. 61, ал. 1 от НТ, прогнозното количество 

на топлинна енергия за отопление на имот за месец, се определя на база потребеното 

количество топлоенергия за отопление в имота за предходния отчетен период, включващо: 

енергията, отдадена от отоплителните тела в имота, енергията, отдадена от сградната 

инсталация и енергията, отдадена от отоплителните тела в общите части на сградата, 

разделено на дните с отопление през предшестващия период. Полученият среднодневен 

разход за топлинна енергия, се умножава с броя на дните с отопление за съответния месец 

от текущия сезон, като стойността се коригира с коефициент, отчитащ климатичния 

фактор и характера на потребление на сградата. Определеното месечно прогнозно 

количество топлинна енергия, фактурирано за имот, включва в себе си количествата 

топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, топлинната енергия, отдадена от 

отоплителните тела в общите части и топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела 

в отделните имоти. Следователно т. 12 на ал. 3 е необходимо да бъде допълнена с „….в 

т.ч. и в общи части“ или точката да придобие редакцията: 

„т. 12. прогнозното количество топлинна енергия за отопление на имота, в 

т.ч. за сградна инсталация и общи части“ 

 

3.4 Във връзка с въведения корекционен коефициент в методиката, описан по-горе 

в т. 4.3., отчитащ климатичния фактор и характера на потребление на сградата в 

съобщенията за фактурираните на клиента суми трябва да има предоставена информация 

за него, съответно в ал. 3 следва да се добави нова точка:  

„т. ….. К – корекционен коефициент, отразяващ промяната в потреблението 

и климатичните“ 

 

3.5 В т. 15 на ал. 3 общата дължима сума за месеца следва да бъде посочена и с 

ДДС; 

 

3.6 За абонатите получаващи социални помощи за отопление трябва да е ясно 

онагледено в съобщението към фактурата съответната стойност на помощта, следователно 

е необходимо в чл. 30, ал. 3 на т. 16 да се добави израза „социални помощи“ или текстът да 

добие вида: 

 „т. 16. суми от корекции, изравнения, социални помощи;“ 

 

3.7 За по-добра информираност на клиентите, даваща им възможност да 

съпоставят начисляваните количества топлинна енергия за даден период е необходимо в 

чл. 30, ал. 3 от проекта да се добави нова точка със следното съдържание: 

„данни за начислената топлинна енергия в имота за същия месец на 

предходната година.“  
 

3.8 За клиентите, избрали дяловото разпределение да се извършва по смисъла на  

чл. 73 от НТ, топлофикационното дружество трябва да предоставя ежемесечно 

информация поотделно за отопление за имот,  топлинна енергия отдадена от сградна 

инсталация в СЕС и топлинна енергия за отопление на общите части в СЕС, следователно 
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от т. 16 на ал. 4 трябва да отпадне израза „в т.ч. за сградна инсталация” и текстът да добие 

вида: 

„т.16. топлинната енергия за отопление на имота;“ 

 

На база на направеното уточнение е необходимо да се добавят следните отделни 

точки: 

„т. …. топлинна енергия отдадена от сградната инсталация за имота;“ 

„т. …. топлинна енергия за отопление на общите части за имота;“ 

 

3.9 Във връзка с чл. 68 от НТ и т. 5.2 от методиката към чл. 61 от НТ, за определяне 

количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода е въведен 

коефициент, коригиращ разликата между отчета на общия водомер, монтиран пред 

подгревателя за БГВ и количеството вода измерена по индивидуалните водомери. В 

съобщенията за фактурираните суми е необходимо да бъде предоставена на клиентите 

информация за този коефициент, като бъде добавена нова точка със следното съдържание:   

„т. …. r – корекционен коефициент за БГВ;“ 

 

3.10 За изпълнение на изискванията на чл. 123, ал. 1 от НДЛЕ за осигуряване 

защита на клиентите, чрез предоставяне на информация относно енергийните услуги, 

топлопреносното предприятие трябва освен да издаде ежемесечно фактура за дължими 

суми и да я изпрати на съответния абонат.  

Във връзка с гореизложеното, в чл. 30, ал. 3 и ал. 4 и чл. 32, ал. 1, ал. 2, ал. 3 в 

текста следва да се допълни след думата „…издава“ „и изпраща…“ 

 

3.11 В чл. 31, ал. 1, т.1, текстът следва да се приведе в съответствие с ЗЕ, чл. 155, 

като придобие следната редакция: 

 „1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;“ 

 

3.12 В чл. 32, ал. 1 следва да отпадне думата „доставената“, тъй като топлинната 

енергия, фактурирана от дружеството, при условия на чл. 71 от НТ, е по прогноза на база 

потребеното количество топлоенергия за предходен отчетен период. Съгласно изложеното 

текстът на алинеята следва да добие вида: 

„(1) Месечната дължима сума за топлинна енергия на Клиент в СЕС, в която 

дяловото разпределение се извършва по смисъла на чл.71 от НТ се формира въз основа 

на определеното за него прогнозно количество топлинна енергия и обявената за 

периода цена, за която сума се издава ежемесечно фактура от Продавача.“ 

 

3.13 В чл. 32, ал. 2 следва да отпадне „доставената“, тъй като  доставената 

топлинната енергия за разпределение в абонатната станция е измереното с топломера в 

абонатната станция количество, коригирано с технологичните разходи според границата 

на собственост и с количеството топлинна енергия за допълване на сградната инсталация, 

в случаите, когато се използва топлоносител от топлопреносната мрежа. Алинеята следва 

да добие вида: 

„(2) Месечната дължима сума за топлинна енергия на Клиент в СЕС, в която 

дяловото разпределение се извършва по смисъла на чл.73 от НТ се формира въз основа 

на определеното за него реално количество топлинна енергия и обявената за периода 

цена, за която сума се издава ежемесечно фактура от Продавача.“ 

 

3.14 Поради технологичното време, необходимо за изготвяне на ежемесечните 

сметки за топлинна енергия и времето за получаване от съответния абонат на фактурите за 

дължимите суми е необходимо срокът за плащане да бъде 45 дни след изтичане на 
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периода, за който се отнасят. Следователно ал. 1 и ал. 2 на чл. 33 следва да добият 

редакцията: 

(1) Клиентите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за топлинна 

енергия по чл. 32, ал.1 и ал. 2 в 45 -дневен срок след изтичане на периода, за който се 

отнасят. 

(2) Клиентите са длъжни да заплащат стойността на фактурата по чл. 32, 

ал. 2 и ал. 3 за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период, в 45-

дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят. 

 

 4. В раздел Х „Отговорност при неизпълнение на задължения“: 

Съгласно чл. 39, ал. 3 от проекта „ Когато по вина на Продавача повредите в 

системата за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата не са 

отстранени в едномесечен срок от установяване на повредата, Продавачът дължи 

неустойка на всеки клиент в размер на 20% от стойността на доставената топлинна 

енергия за периода на закъснението.“ 

С ръчния режим на управление на системата за автоматично регулиране на 

топлопоподаването не може да се осигури постигането най-добър комфорт при най-малка 

консумация на топлинна енергия. Затова с оглед защита на интересите на клиентите 

топлопреносното предприятие следва да създаде организация и набор от резервни части по 

най-бързия начин да отстрани възникналите повреди, с което ще гарантира по-високо 

качество на услугата. Предложеният от дружеството срок е необосновано дълъг и за 

защита на интересите на клиентите следва да бъде намален на 5 работни дни, каквото е и 

задължението на дружеството съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4 от проекта. 

Във връзка с гореизложеното  чл. 39, ал. 3 да бъде коригиран във вида: 

„(3) Когато по вина на Продавача повредите в системата за автоматично 

регулиране на топлоподаването в сградата не са отстранени в срок до 5 (пет) 

работни дни, вследствие на което е изпълняван ръчен режим на управление, 

Продавачът дължи неустойка на всеки клиент в размер на 20% от стойността на 

доставената топлинна енергия за периода на закъснението.“ 

 

5. В раздел ХІV „Допълнителни условия“: 

5.1 Текстът на чл. 59, ал. 1, „а”, т. 3, че продавачът съхранява за сградата „лист 1 и 2 

- образец за разпределение на отопляваните обеми на помещенията в отделните имоти” е 

неясен и следва да бъде коригиран от заявителя, като изясни точния му смисъл и какви 

документи се предвижда да съхранява в случая. В тази връзка следва да бъде изяснена и 

следващата т. 4, съгласно която също се събират данни за „отопляемия обем”. 

5.2 В чл. 59, ал. 1, „б”, т. 1 не става ясно защо заявление по образец за откриване, 

промяна или закриване на партида се подава само при промяна на собствеността на имота. 

Има и други случаи, при които може да се открие, промени или закрие партида. В тази 

връзка, заявителят следва да коригира проекта. 

5.3 Съгласно чл. 61, ал. 2 и чл. 64, ал. 3 от проекта, при прекратяване на правото на 

ползване, Продавачът е уредил възможност да търси начислените суми както от 

предишния ползвател, така и от собственика на имота. Заявителят следва да коригира 

проекта, като посочи еднозначно кой ще бъде отговорен за заплащане на задълженията за 

топлинна енергия за имота.  

5.4 От проекта следва да отпаднат чл. 68, чл. 69 и чл. 70, ал. 3, тъй като процедурата 

подробно е разписана в приложимите нормативни актове. 

5.5 В чл. 71 текстът „…..и влизат в сила след публикуването им в един централен и 

един местен всекидневник при спазване на процедурата по чл. 150, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ.“ 

следва да отпадне, тъй като процедурата подробно е разписана в приложимите 

нормативни актове. 
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В изпълнение на чл. 38в от Закона за енергетиката, дружеството е изготвило и 

представило за одобрение в Комисията, проект на „Правила за работа с клиенти на 

енергийни услуги“. Правилата регламентират 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, както и специални процедури за предоставяне 

на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за преустановяване 

снабдяването на уязвими клиенти. Извършеният анализ на съдържанието на проекта на 

„Правила за работа с клиенти на енергийни услуги“ показва, че представеният проект 

съдържа необходимата информацията в съответствие с разпоредбите от ЗЕ, уреждащи 

взаимоотношенията между енергийното предприятие и клиентите на енергийни услуги, 

при следните изключения: 

 

1. В раздел І „Дефиниции“ приетите за целите на настоящите Правила дефиниции 

следва да бъдат съобразени с предмета на правилата, които са за работа с клиенти на 

топлинна енергия, а не на електрическа енергия или природен газ. 

2. В раздел ІІІ „Общи положения“, в чл. 3, ал. 3 от проекта е предвидено, че 

„Топлофикация Плевен” ЕАД публикува настоящите Правила на страницата си в интернет 

и ги помества в центровете за обслужване на клиенти. В текста е пропуснато заложеното в 

чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ задължение на енергийното предприятие да публикува одобрените от 

КЕВР Правила в един централен и в един местен всекидневник. С настоящите Правила не 

може да бъде отменено или изменено задължение, което произтича от нормативен акт. С 

оглед на изложеното, текстът на чл. 3, ал. 3 следва да отпадне от проекта. 

3. В раздел ІV, чл. 4, ал. 3 необосновано е предвидено, че „Топлофикация Плевен” 

ЕАД не отговаря на жалби, сигнали и предложения, които не отговарят на формалните 

изисквания в чл. 4, ал. 2. В този случай следва да се предвиди задължение на 

„Топлофикация Плевен” ЕАД да изпрати до клиента съобщение за откритите 

нередовности с указание, че при неотстраняване на същите жалбата не подлежи на 

разглеждане. 

4. В раздел ІV, чл. 10 е записано „Продавачът не е длъжен да отговаря на 

анонимни жалби, сигнали и предложения, както и на такива, подадени повторно по 

въпрос, по който клиентът е получил отговор от продавача, освен ако не са настъпили 

нови факти и обстоятелства”. 

Съгласно чл. 181, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за защита на потребителите жалби, 

сигнали и предложения, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се 

разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на 

нови факти и обстоятелства. Жалбите, сигналите и предложенията, които не се 

разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това. 

(следователно и в този случай се отговаря). На жалби, сигнали и предложения по въпроси, 

на които е отговорено, но съдържащи нови обстоятелства, се отговаря само на новите 

обстоятелства. 

С цел защита интересите на клиентите и избягване на формални отговори на жалби 

от страна на Продавача следва да отпадне чл. 10. 

5. В раздел V, чл. 14 от проекта са посочени данните, които се включват в справката 

за фактурираните суми, но текстът не е в съответствие с Общите условия, в които данните 

за фактурираните суми, които ежемесечно следва да се изпращат на клиента, са в 

зависимост от избрания начин на извършване на дяловото разпределение - съгласно чл. 71 

и чл. 73 от НТ. С оглед на изложеното, не следва в Правилата да се прави изброяване на 

данните, а да се препрати към съответните текстове от Общите условия. 

В чл. 19, за отстраняване на техническа грешка, препратката към чл. 17 следва да се 

коригира и да бъде към чл. 18. 
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6. Чл. 21, ал. 2 следва да отпадне с оглед казаното по-горе в т. 2 относно чл. 3, ал. 3 

от проекта на Правилата. 

 

Допълнителни указания: 

1. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ, обн. в ДВ бр. 17 от 

06.03.2015 г., с който е променено наименованието на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, във всички текстове от Общите условия и Правилата, в които се реферира към 

Комисията, е необходимо да се промени наименованието й. Същото важи и за министъра 

на енергетиката. 

2. Съгласно чл. 38б, ал. 2 от ЗЕ, енергийното предприятие е длъжно да предостави 

практическа информация за правата на клиентите си в контролен списък, приет от 

Европейската комисия. Контролният списък се изготвя от дружеството и се публикува на 

интернет страницата на дружеството, както и се предоставя на разположение на клиентите 

в клиентските центрове или под формата на брошури. 

За изпълнение на горепосоченото е необходимо в срок до 15 юни 2015 г., 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД да разработи “Контролен списък за потребителите на 

енергийни услуги“, да го публикува на интернет страницата си, да го предостави на 

разположение на клиентите в клиентските центрове или под формата на брошури, както и 

да предостави в КЕВР доказателства за това.  

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната 

администрация, във вр. с чл. 13, ал. 5, т. 3 и чл. 150, ал. 1 от ЗЕ, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация 

Плевен” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за 

битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен”. 

2. Насрочва открито заседание на 04.06.2015 г. от 10:00 ч. за разглеждане на 

представения от “Топлофикация Плевен” ЕАД проект на „Общи условия за продажба на 

топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град 

Плевен” и на предложенията за задължителни указания, които да бъдат дадени на 

заявителя на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката. 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени представители на заявителя, 

на Омбудсман на Република България, на КЗК, на КЗП и на КЗЛД. 

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат 

обявени на страницата на КЕВР в интернет. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад, документация и проект на решение относно 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на 

Глава Осем“а“ от ЗОП за  доставка на сървърни конфигурации, персонални компютри с 

монитор, монохромни принтери и мултифункционални машини. 

 

В изпълнение на заповед № З-ОХ-48/04.05.2015г. за изготвяне на документация за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на 

Глава Осем „а“ от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти, чрез 

публикуване на публична покана за избор на доставчик на сървърни конфигурации, 
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персонални компютри с монитор,  монохромни принтери и мултифункционални машини е 

изготвениа документация за участие в процедурата, съдържаща описание на предмета на 

поръчката, технически изисквания и образци на документи и проект на публична покана 

по Глава осем „а” от ЗОП. 

Изказвания по т.10: 

Докладва Ю. Митев. Той уточни, че поръчката е свързана с план-графика за 

провеждане на обществени поръчки в КЕВР и предвижда постепенна подмяна на техника, 

закупена преди повече от 5 г. Касае се за 11 компютърни конфигурации, една за служителя 

по сигурността, два сървъра, две ксерокс машини и два принтера. Процедурата е по Глава 

осем „а” от ЗОП. Зададени са параметри, по които ще се търси най-ниска цена. 

С. Тодорова уточни, че план-сметка за изразходване на капиталовите разходи е 

направена в началото на годината и тя включва единствено компютърна техника. Тези 50 

хил. лв., които са в бюджета на КЕВР, е предвидено изцяло да отидат за тези цели. 

Тодорова прави това разяснение, тъй като възникват и други неотложни нужди, за които 

се харчат пари. С. Тодорова попита в тези сървъри влиза ли предвиденото за електронно 

подаване на документи.. 

Ю. Митев каза, че точно това е една от причините да се извърши смяна, за да може 

КЕВР да поддържа тези нови функционалности. Комисията има ангажименти към Плана 

за намаляване на административната тежест до края на 2015 г. да се въведат близо 42 нови 

функционалности, което със старите сървъри не може да се поддържа.  

С. Тодорова припомни, че м. февруари Комисията е започнала действия, които 

целят електронно подаване на всички документи от страна на енергийните дружества, 

особено свързаните с цени, но нещата не са финализирани, преди сроковете за подаване. 

Сървърите са били една от причините. 

И. Н. Иванов предложи след приключване на обществената поръчка да се сформира 

работна група, за да може окончателно да се въведе електронното подаване. И. Н. Иванов 

каза, че с ДДС прогнозната стойност на поръчката е около 46 хил. лв.  

Р. Осман изрази мнение, че ако не се отиде настоятелно пред министъра на 

финансите, бюджетът на КЕВР няма да се ревизира. Осман счита, че не е възможно до 

края на годината КЕВР да разполага с 5 хил. лв. Държавата трябва да помисли за 

финансово обезпечаване на Комисията, но това трябва да се заяви от КЕВР. 

И. Н. Иванов възложи на главния секретар изготвяне на доклад до министъра на 

финансите относно корекция на бюджета на КЕВР. В проекта на корекция ясно да бъде 

разписано какво е необходимо да бъде допълнително разходено като средства в рамките 

на текущата година. След обсъждане от Комисията и предварително проведен разговор с 

министъра, докладът ще бъде изпратен официално. 

 

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от Глава осем „а” от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с решение на ДКЕВР по протокол № 95/25.05.2015 г. по 

т.10 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет: „Доставка на сървърни конфигурации, персонални компютри с 

монитор, монохромни принтери и мултифункционални машини за нуждите на 

Комисията за енергийно и водно регулиране”  

ІІ. Одобрява проекта на публична покана по чл. 101б от ЗОП и документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по т. І. 
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ІІІ. Да се публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен 

с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, и едновременно с това в 

профила на купувача на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”. 

Приложения: 

1. Решение на КЕВР № Л-443/25.05.2015 г. – „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД  

2. Доклад с вх. № Е-Дк-150/18.05.2015 г. - „Пи Пи Си България” АД  

3. Доклад с вх. № Е-Дк-149/18.05.2015 г. и Решение на КЕВР № Р-222/25.05.2015 г. – „Ес 

И И Пауър Трейдинг” ООД  

4. Доклад с вх. № Е-Дк-145/15.05.2015 г. - „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД  

5. Доклад с вх. № Е-Дк-148/18.05.2015 г. - „ОМВ Трейдинг” ГмбХ  

6. Доклад с вх. № Е-Дк-144/15.05.2015 г. - „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.)  

7. Доклад с вх. № В-Дк-76/14.05.2015 г. – относно Общи условия на „Софийска вода“ АД 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-142/12.05.2015 г.,  относно указания за образуване на цените на 

топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране 

чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”. 

9. Доклад с вх. № Е-Дк-154/19.05.2015 г. относно проект за изменение на “Общи условия 

за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в 

град Плевен ”. 

10. Доклад с вх. № О-Дк-151/18.05.2015 г. и Решение на КЕВР № ЗОП-2/25.05.2015 г. – за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на Глава Осем 

“а“ от ЗОП. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

1..................................................                    ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

2. ................................................. 

  (Р. Осман) 

 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

4. .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

6. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


