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П Р О Т О К О Л 

 

№ 230 

 
София, 05.12.2016 година 

 

 

Днес, 05.12.2016 г. от 14:04 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, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. 

Трифонов – и. д. началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

 И. Иванов каза, че в петък е предложил включването на допълнителна точка в 

дневния ред, която има неотложен характер. Предложението е въз основа на чл. 33, ал. 6 

от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация. Допълнителната точка е 

свързана с доклад относно изпращането на писмо от Комисията за енергийно и водно 

регулиране. И. Иванов подложи на гласуване включването на допълнителната точка в 

дневния ред.  

 

Предложението на И. Иванов за включването на допълнителна т. 7 в дневния ред 

(Доклад и проект на писмо относно заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД за даване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие) се приема с шест гласа „за”, 

от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на 

членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 

от 14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 
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 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Христина Стоянова 

 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-402 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 

от 21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера 

Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Христина Стоянова, Бойко Стоянов 

 

 3. Доклад с вх. № Е-Дк-401 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 

от 11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-

453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера 

Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,  

Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева 

 

 4. Доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-

15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Радостина Методиева, Юлиан Стоянов, Христина Стоянова, Бойко Стоянов 

 

 5. Доклад с вх. № Е-Дк-400 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 

от 07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 

от 07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Вера 

Георгиева, Радостина Методиева, Юлиан Стоянов,  

Христина Стоянова, Ваня Караджова-Чернева 

 

 6. Доклад с вх. № Е-Дк-397 от 29.11.2016 г. и проект на решение относно 

прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, Юлиан 

Стоянов, Радостина Методиева, Петя Андонова, Ваня Караджова-Чернева 

 

 7. Доклад и проект на писмо относно заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД за даване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 от 14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 от 

14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 
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електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ).   

Със Заповед № З-Е-156 от 16.09.2016 г. на председателя на КЕВР 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 НЛДЕ, след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката 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 анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти. 

Видно от извършена служебна справка по партидата на дружеството на интернет 

страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на „Вис Електрик“ 

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203523641, със седалище 

и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Крайезерна“ № 121. 

„Вис Електрик“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Дейности в областта на енергетиката, извършвани след придобиване на съответната 

лицензия, включително, но не само търговия с електрическа енергия, внос и износ, 

координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, както и всякакъв 

друг вид дейност, която не е забранена от закона. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Николай Филипов 

Филипов. 

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Едноличен 

собственик на капитала на „Вис Електрик“ ЕООД е Николай Филипов Филипов. 

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

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

Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 10.06.2015 г., издадено от 

Национална агенция за приходите, „Вис Електрик“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице с 

идентификационен номер по ДДС № BG203523641. 

От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ 

и б. „д“ от НЛДЕ от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван от 

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

престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал 

заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма 

издаден отказ. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ на „Вис Електрик“ ЕООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, 

т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 
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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“, „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект. 

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

Исканият срок на лицензията е обоснован с мотива, че за този период  дружеството 

очаква да опознае детайлно условията на местния пазар на електрическа енергия и това да 

се превърне в преимущество, което ще бъде използвано при реализиране на сериозните и 

дългосрочни интереси на компанията по отношение на българския пазар. Според 

заявителя посоченият срок ще допринесе също така за постигане на максимален баланс 

между интересите на компанията на местния пазар и на регионалните пазари.   

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „Вис Електрик“ ЕООД 

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

съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 

и „координатор на комбинирана балансираща група“, е допустимо. 

ІІ. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, „координатор на комбинирана 

балансираща група“ и „координатор на стандартна балансираща група“. 

Дружеството „Вис Електрик“ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. 

Бургас, п.к. 8000, ул. „Крайезерна“ № 121. Лицензионната дейност ще се осъществява от 

посочения адрес в офис, нает с договор за наем от 05.05.2015 г. Като доказателство 

заявителят е представил копие от посочения договор.  

Дружеството декларира, че офисът с обща площ от 40 м
2 

е обзаведен с мебели и 

офис оборудване, като са обособени самостоятелни работни места. Обзаведена е и 

заседателна зала за провеждане на търговски преговори. 

„Вис Електрик“ ЕООД посочва, че има изцяло изградена инфраструктура за 

осъществяване на търговия с електроенергия и координиране на балансиращи групи. 

Дейността на дружеството, свързана със събиране, обработване и изпращане на 

информация за участие на пазара, ще се осъществява със следните средства: 

 Софтуер, който поддържа търговията на едро, търговия на дребно, 

прогнозиране, управление и координиране на балансиращи групи, автоматично подаване 

на графици, автоматични сетълмент операции, автоматично имейл известяване и 

трансгранична търговия; 

 Обменът на данни ще се извършва посредством високоприспособим XML 

стандарт, осигуряващ нарастваща прехвърляемост и гъвкавост. 

„Вис Електрик“ ЕООД посочва, че има постоянен достъп до интернет и ще 

използва в офиса си стандартни устройства като телефон, факс, скенер, принтер и копирна 

машина. 

Дейността на дружеството ще се осъществява чрез използване на следните 

средства: 

 Преносими компютри 4 броя; 

 OS Windows 7; 

 MS Office 2010; 

 Антивирусен софтуер: AVG AntiVirus, версия 2015.  

Дружеството посочва, че ползва мобилни и стационарни комуникации и мобилен и 

стационарен интернет - услуги по дългосрочен договор за доставка на 

телекомуникационни услуги с „Теленор“ АД. 

Поддръжката на домейн услугата се предоставя от Superhosting.bg 

(www.superhosting.bg). 

Имейл клиент и пощенски сървър се предоставя от Microsoft Exchange Server 2010, 

като за крайните устройства (мобилни компютри) се използва имейл клиент MS Outlook 
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2010. 

 С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3583/1 от 22.06.2015 г. „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) декларира, че „Вис Електрик“ ЕООД е изпълнило 

изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на 

данни. 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 Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ). 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „Вис 

Електрик“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална 

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, 

ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

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

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

координатор на „стандартна балансираща група“ и на „комбинирана балансираща 

група“. 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Вис 

Електрик“ ЕООД. Дружеството се ръководи от Управител, който представлява 

дружеството. Управлението на дружеството е възложено с договор за управление. 

Управителят отговаря за представянето на дружеството пред институции, клиенти, 

партньори и доставчици. 

Персоналът на „Вис Електрик“ ЕООД се състои от: 

 Търговски директор - отговаря за договарянето с доставчици, контактите с 

клиенти, изпълнението на договорите; 

 Директор направление бизнес развитие - отговаря за развитието на нови пазари 

и услуги; 

 Ръководител финансово-счетоводен отдел - отговаря за административното 

обслужване на дружеството, общата администрация и финансово-счетоводното 

обслужване на дружеството; 

 Технически директор - отговаря за ежедневната дейност по прогнозиране, 

генериране на графици и балансиране, комуникира на ежедневна база с ЕСО ЕАД и НЕК 

ЕАД. 

Дейностите по ИТ поддръжка са възложени на външен изпълнител с договор за ИТ 

поддръжка. Правното обслужване е възложено на външен юрист с договор за правно 

обслужване. Счетоводството се извършва от квалифицирани счетоводители от  

финансово-счетоводния отдел на дружеството.  

Като доказателство за назначен персонал и неговата квалификация „Вис Електрик“ 

ЕООД е представило копие на договор за управление, сключен с управителя, копия на 

трудови договори за назначен персонал, както и професионални автобиографии и копия от 

дипломи за завършено образование на трима служителя. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Вис Електрик“ ЕООД отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

III. Икономически аспекти. 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за 

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

задължения на „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“, 

както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за 
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търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата).  

В съответствие с изискванията на чл. 13 от НЛДЕ „Вис Електрик“ ЕООД е 

представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ с прогнозни годишни финансови отчети.  

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 6 696 MWh през 

2016 г. до 267 840 MWh през 2020 г. 

Прогнозните цени и количества, по които дружеството ще купува и продава 

електрическа енергия, са показани в следната таблица: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 78 80 81 82 81 

Средна покупна цена лв./MWh 71 73 72 75 73 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 6 696 35 712 89 280 160 704 267 840 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2020 г., 

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

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 522  2 857 7 232 13 178 21 695 

 в т.ч. от търговия с ел.   

енергия 
522 2 857 7 232 13 178 21 695 

Разходи 553  2 824 6 711 12 420 20 030 

в т.ч. от търговия с ел. 

енергия 
475 2 607 6 428 12 053 19 552 

Счетоводна печалба -31 32 521 757 1 665 

Финансов резултат -28 29 469 682 1 498 

 

„Вис Електрик“ ЕООД очаква значителен ръст в приходите си, като за последната 

година от бизнес плана е предвидено нарастване с почти 41 пъти спрямо първата година. 

С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите - от 553 хил. лв. за 2016 

г. до 20 030 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира отрицателен финансов резултат от лицензионна дейност 

за първата година от бизнес плана в размер на -28 хил. лв., като до края на прогнозния 

период „Вис Електрик“ ЕООД очаква нетната печалба да бъде в размер на 1 498 хил. лв. 

В маркетинговия анализ на „Вис Електрик“ ЕООД са разгледани развитието на 

вътрешния и външен пазар на електрическа енергия, възможностите на дружеството за 

развитие, както и възможните рискове и заплахи за развитие. 

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

представило банково удостоверение с изх. № 119/ 05.05.2016 г. от „Общинска Банка“ АД в 

уверение на това, че „Вис Електрик“ ЕООД е клиент на същата банка и има открита 

сметка, с наличност към 05.05.2016 г. в размер на 150 000 лв. Размерът на наличната сума 

е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа 

енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната 
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дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.  

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

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

„Вис Електрик“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“.  

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

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

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

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

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

V. Договори за участие в балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Вис Електрик“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в балансираща 

група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. След преглед 

на представените проекти на договори се установи, че същите имат съдържание, 

съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат 

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 в съответствие с ПТЕЕ. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 от 

14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. При 

извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна е 

констатирано, че същите отговарят на изискванията на наредбата, след което работната 

група е пристъпила към разглеждане на преписката по същество за установяване на 

съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията. Въз 

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

административната преписка, е установено, че заявлението отговаря на правните, 

техническите и икономически изисквания за получаване на лицензия. Може да се направи 

извод, че дружеството ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, ако 

спази заложените в бизнес плана параметри и данни. Работната група предлага на 

Комисията да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Вис Електрик“ 

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

с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“; да насрочи открито заседание по реда 

на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в 

откритото заседание лицата, представляващи „Вис Електрик“ ЕООД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; датата и часът на откритото 

заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 от 

14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана 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 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-402 от 29.11.2016 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване 

на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

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

енергетиката (НЛДЕ).     

Със Заповед № З-Е-178 от 28.10.2016 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на съответствието на искането с изискванията на 

ЗЕ и НЛДЕ. 

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 02.11.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 15.11.2016 г. 

дружеството е представило допълнителни данни и документи, които са приложени към 

образуваната административна преписка. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката 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 анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти. 
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Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160805124334 от 05.08.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна 

справка по партидата на дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, 

правно-организационната форма на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 204145899, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. 

„Борис Арсов“ № 5, вх. „А“, ап. 68. 

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и консултантство в енергетиката след снабдяване със съответните разрешителни и 

лицензии; консултантски услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; търговия на едро 

и дребно със стоки и услуги във и извън страната. 

Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от управителите 

Денис Северинов Къръмов и Огус Мурат Отай.  

Размерът на капитала на дружеството е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) и е изцяло 

внесен. Съдружници в „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД са Денис Северинов Къръмов с дял от 

капитала в размер на 4000 лв. и Огус Мурат Отай с дял от капитала в размер на 16 000 лв.  

От посочените по-горе данни се установи, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД отговаря на 

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

Търговския закон.  

Видно от представения акт за регистрация по ЗДДС № 220421600017845 от 

16.08.2016 г., издаден от Национална агенция за приходите, ТД София, „НОБ 

ЕЛЕКТРИК“ ООД е регистриран по ЗДДС данъчен субект. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от двамата управители 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“ и б. „г“ от НЛДЕ, с които 

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

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

дейност, за която кандидатства. 

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

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

Вещни права 

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

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

Дружеството счита, че посоченият срок е необходим и обоснован с оглед плана на 

дружеството за дългосрочно развитие на енергийния пазар и ще позволи на компанията 

пълноценно да участва в продължаващия динамичен процес на развитие на 

либерализирания пазар в страната, както и за качествена реализация на натрупаната 

експертиза и инженерен потенциал. „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД възнамерява да се 

концентрира предимно в извършването на външни сделки с електрическа енергия. Според 

дружеството времевият ресурс на активите, с които ще се осъществява дейността по 

лицензията, както и финансовото му състояние са в съответствие с посочения в 

заявлението срок. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ 

ООД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е 

допустимо.  

ІІ. Технически аспекти: 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“. 
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Във връзка със започването на дейност по „търговия с електрическа енергия“  

дружеството ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Раковски“ № 145, вх. „Б“, ет. 

1, апартамент № 3. Като доказателство дружеството е представило копие от договор за 

наем от 01.09.2016 г. за временно и възмездно ползване на недвижим имот, сключен с 

Иван Игнатов Андреев. 

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД  декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за 

дейността ресурси. Дружеството декларира, че разполага с необходимата компютърна 

техника и софтуер за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както 

следва: 

- 2 бр. настолни компютри със следните параметри: Процесор AMD CPU Kaveri 

A6-Series X2 7400K(3.5/3.9 GHz,1MW,65W, FM2+)box, black; Операционна система 

Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit; Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone; 

антивирусна защита – Kaspersky Internet Security 2016; Монитор Acer G227HQLAbid, 

UM.WG7EE.A06, IPS LED, 21,5”; 

- 1 бр. Notebook: Inspiron 5759, Intel Core i5-6200U 2.30 GHz, 3 MB cache, 

Операционна система – Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit, Microsoft office Home and 

Business 2016 EuroZone, Антивирусна защита – Kaspersky Internet Security 2016; 

- 3 бр. външен диск – Back up plus 4 TB; 

- 1 бр. принтер и скенер – Xerox Work Center 3025B 3025V_BI; 

- Стационарен телефон апарат; 

- Факс апарат; 

- Сървър за електронна поща – заявителят ще използва услугите на 

професионален хостинг – Host.bg. 

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е представило договор с „КомЕксперт“ ЕООД от 

21.09.2016 г. за абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка на компютърни 

конфигурации, както и копие на фактура за закупената компютърна техника. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ 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-4687/1 от 16.08.2016 г. ЕСО ЕАД декларира, че „НОБ 

ЕЛЕКТРИК“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически 

средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по чл. 100, 

ал. 1 от ЗЕ, отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

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

ЕЛЕКТРИК“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и 

материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в 

съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната си структура, както и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на 

лицензиране. Представена е справка от НАП за актуално състояние на действащите 

трудови договори към 18.10.2016 г. 

Към заявлението е приложена следната организационна структура на дружеството: 

 Органите на управление на дружеството са общо събрание и 

управител; 

 Търговски директор – управлява дейността, свързана с вътрешните и 

външните контрагенти; отговаря за търговските отношения, както и за 

администрирането на цялата дейност на дружеството; 
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 Анализатор вътрешен пазар – отговаря основно за контрагентите в 

България – производители, Българска независима енергийна борса, НЕК ЕАД 

и други търговци в България; 

 Анализатор външен пазар – отговаря за външнотърговските сделки и 

свързаните с това дейности – осигуряване на трансгранични капацитети, 

осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба от съседни борси на 

електрическа енергия, други търговци и т.н.; 

 Специалист графици – извършва обобщаване, подготовка и контрол 

на товаровите графици; в случай на необходимост ще контролира и коригира 

евентуални небаланси; осъществява техническа координация между 

доставчици, търговци и контрагенти. 

Дружеството е сключило договор с „ТМ Технолоджи“ АД от 01.10.2016 г. за 

извършване на следните консултантски услуги: 

- Администриране на сделките с електрическа енергия чрез изготвяне и 

валидиране на товарови графици за покупко-продажба на електрическа енергия, изготвяне 

и обработка на прогнози, балансиране в рамките на „балансираща група“ при 

необходимост, участие в търгове за трансгранични капацитети, организирани от 

съответните мрежови оператори; 

- Извършване на маркетингови проучвания в сферата на енергетиката; 

- Подпомагане и съдействие по време на всички процедури, свързани със 

сключване на конкретни договори. 

Освен валидиране на графиците, като „изнесени услуги“ „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД 

смята да използва и други такива, като водене на счетоводство и ползване на юридически 

услуги. 

Като новосъздадено дружество „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД ще разчита в бъдещата си 

дейност на компании с опит. Управителят на дружеството е съдружник в „БОН Електрик“ 

– Турция, притежаваща лиценз за търговия с електрическа енергия в Турция.  

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се 

приеме, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ в съответствие с чл. 

11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ. 

III. Икономически аспекти: 

Относно наличието на финансови възможности на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

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

бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана. 

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-

продажба да се увеличават от 5 GWh през 2016 г. до 120 GWh през 2020 г. Също така се 

предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическа енергия в 

средносрочен план, вследствие на повишаващите се разходи за производство. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия  

през периода на бизнес плана, са: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна 

покупна цена 
лева/ 
MWh 

64 69 73 75 77 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ 
MWh 

70 75 80 83 85 
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Количество 

търгувана ел. 

енергия 

MWh 5 000 66 000 80 000 100 000 120 000 

Ръст спрямо 

предходната 

година (общо 

кол.) 

% 0 1220 21 25 20 

 
Значителен ръст в приходите от лицензионната дейност е предвиден за 2017 г., 

спрямо 2016 г., основно предвид факта, че дружеството очаква да получи лицензията си за 

търговия в самия край на 2016 г. „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД предвижда  темпове на растеж в 

диапазона 22% - 29%. За 2020 г. е предвидено нарастване на приходите с повече от 2 пъти 

спрямо 2017 г., която е първата цяла година от лицензионната дейност. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г. 

е представена по-долу: 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020  г. 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
350 4 950 6 400 8 300 10 200 

Други приходи 0 150 200 250 300 

Разходи общо 336 4 651 5 975 7 611 9 358 

Разходи за покупка на 

електроенергия 
320 4 554 5 840 7 500 9 240 

Счетоводна печалба 14 449 625 939 1 142 

Финансов резултат 12 404 564 848 1 034 

ДА 1 1 29 30 31 

СК 17 411 569 853 1 039 

СК/ДА 17 411 19,6 28,4 33,5 

КА 25 458 606 918 1 121 

КА/КП 3,13 9,54 9,18 9,66 6,73 

СК/(ДП+КП) 2,13 8,56 8,62 8,98 9,19 

 

Дружеството предвижда увеличение на дълготрайни активи през третата година и 

увеличение на краткотрайните активи за периода на бизнес плана. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на 

сумата на собствения капитал от 17 хил. лв. през 2016 г. до 1 039 хил. лв. през 2020 г. 

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е представило SWOT анализ, в който дружеството 

обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

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

представило писмено потвърждение (удостоверение) с изх. № 297/ 17.10.2016 г., от „Те-

Дже Зираат Банкасъ - Клон София“ КЧТ, в уверение на това, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД е 

клиент на същата банка и има открита сметка със специално предназначение, наличността 

по която към 17.10.2016 г. е 160 000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с 

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

прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения 

на Комисията бизнес план.     
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че в случай, че 

спази заложените в бизнес плана параметри, „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“.  

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

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

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

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

 

Изказвания по т.2: 

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. С писма от 02.11.2016 г. и от 15.11.2016 г. дружеството е 

представило допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната 

административна преписка. При извършената проверка на заявлението и приложенията 

към него от формална страна е констатирано, че същите отговарят на изискванията на 

наредбата, след което работната група е разгледала преписката по същество за 

установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на 

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

документите по административната преписка, е установено, че те отговарят на правните, 

техническите и икономическите изисквания. От икономическия анализ може да се 

направи извод, че „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Работната група предлага на 

Комисията да вземе следните решения: да приеме доклада на работната група относно 

подаденото от „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, 

т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото 

заседание лицата, представляващи „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД, или други упълномощени от 

тях представители на дружеството; датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване на лицензия 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 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-401 от 29.11.2016 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за 

допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена 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 Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 

11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-

15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване 

на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-176 от 17.10.2016 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. 

Заявителят „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е титуляр на лицензия № Л-453-15 

от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет 

години. 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 11.10.2016 г. дружеството е 

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

балансираща група“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ 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). 

Съгласно 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. В тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група съгласно чл. 96а ЗЕ, в лицензията му се записват правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 

от НЛДЕ). 

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

стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия 

преносен оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и 

към които се прилагат общи принципи на балансиране. В тази връзка чл. 58, ал. 1, предл. 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 търговецът 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. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради 

което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-51 от 31.10.2016 г. за 
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предоставяне на допълнителна информация.  

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 08.11.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 09.11.2016 г. 

дружеството е представило изисканите данни и документи, след което се пристъпи към 

разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението 

с нормативните изисквания за допълнение на лицензията.  

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и 

направи следните изводи: 

І. Правни аспекти: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20161007091847 от 07.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД e акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, с ЕИК 820162213, със седалище и адрес на 

управление: с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка“ № 1.  

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е с предмет на дейност: производство и 

продажба на изделия за строителната промишленост и по-специално производство на 

цимент, клинкер, вар, варовик, глина, бетон и агрегати; извличане на ресурси за 

производство на цимент, вар и агрегати; предоставяне на услуги, свързани с посочените 

дейности; участие в дружества с предмет на дейност някоя от горепосочените; всяка друга 

дейност, свързана с горепосочените. 

Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Александър Наков 

Чакмаков, Фокион Тасулас, Христос Панагопулос, Лукас Петкидис и Константинос 

Дердемезис. Представител на дружеството е Александър Чакмаков.  

Размерът на капитала на дружеството е 32 173 027 лв., разпределен в 32 173 027 

броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв., и е изцяло внесен. 

От посочените по-горе данни се установи, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 

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

регистрирано по Търговския закон.  

Видно от представеното удостоверение за данъчна регистрация с изх. № 

290161600927380 от 03.10.2016 г. на Национална агенция за приходите, „ЗЛАТНА 

ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е регистриран данъчен субект с идентификационен данъчен 

номер № BG 820162213. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички 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 НЛДЕ, 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.   

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и 

допълнението на посочената в заявлението лицензия няма да е в противоречие с 

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

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с 

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

балансираща група“ предполага качеството търговец на електрическа енергия. В тази 

връзка 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“. 

С оглед изложеното, искането на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за 

изменение и допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за търговия с 
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електрическа енергия, с включване на права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, е допустимо. 

ІІ. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена 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“, е обособен 

собствен офис, намиращ се в административна сграда на ул. „Шипка“ № 1 в с. Златна 

Панега, община Ябланица, област Ловеч. Заявителят е удостоверил правото си на 

собственост върху офис помещението, като е представил нотариални актове за 

придобиване на право на собственост.   

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД декларира, че офисът е оборудван с всички 

необходими за дейността ресурси. В отделно помещение в структурата на предприятието 

е монтиран сървър със съпровождащото го оборудване с резервирано електрозахранване и 

комуникационни връзки. 

За упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“,  дружеството 

декларира, че разполага с необходимата компютърна техника и софтуер, както следва: 

- Лаптоп HP ProBook 4540s, 2.5GHz, 4GB RAM, 750 GB, AMD Radeon; 

- Лаптоп Toshiba Satellite С650-11X, 2.13 GHz, 3GB RAM, 320 GB; 

- Настолен компютър Dell Optiplex 3020МТ, 3.4 GHZ, 4 GB RAM, 500 GB; 

- Настолен компютър HP 500В МТ E5800. 3.2 GHz, 2GB RAM, 320 GB; 

- Настолен компютър HP 500В МТ E5800. 3.2 GHz, 2GB RAM, 320 GB; 

- Принтер Konica Minolta Bizhub 215, за който има сключен договор с „Випимекс“ 

ООД от 19.09.2015 г.; 

 - Сървър Dell Precision T3610, Dell Precision T3610 BTX, Windows 7 Professional, 

64-bit (Includes Windows 8 Pro license and media), English/French, Intel® Xeon® Processor 

E5-1607 v2 (Quad Core, 3.0GHz, 10MB), 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC, 512MB 

NVIDIA® Quadro® NVS 310 (2DP) (2DP-DVI adapter), 2x500GB RAID1 3.5inch Serial ATA 

(7.200 Rpm) Hard Drive; 

- Windows 7 - 3 бр.; 

- Windows ХР - 2 бр.; 

- Microsoft Office 2007 - 5 бр. 

Видно от регистъра на търговските участници на пазара на електрическа енергия, 

публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е регистрирано с EIC код „32X001100101111A“ и към 

момента е със статус „Активен“. 

От изложените данни и доказателства се установи, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

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

осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, както и за 

осъществяване на правата и задълженията на „координатор на стандартна 

балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

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

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

„координатор на стандартна балансираща група“.  

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ дружеството е представило данни за 

управленската и организационната си структура, както и данни за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността. Дирекцията „Търговия с 

електрическа енергия“ е съставена от следните отдели: 

„Крайни клиенти“ - Експерт енергетик - крайни клиенти - осъществява 

необходимите служебни взаимоотношения с клиентите съгласно политиката, определена 

от изпълнителния директор; следи новостите в нормативната уредба за регистриране на 
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клиентите на сводния пазар на електрическа енергия; извършва проучване и оглед на 

съществуващата електрическа инсталация в обектите на клиентите на свободния пазар на 

електрическа енергия; 

„Прогнозиране и балансиране“ - Експерт енергетик - прогнозиране и 

балансиране - отговаря за обмена на информация с независимия преносен оператор, 

доставчиците на електрическа енергия и клиентите на дружеството. Завежда, обработва, 

изпраща до независимия преносен оператор и поддържа редовно заявените товарови 

графици и количества електрическа енергия; 

„Пазарни анализи“ - Анализатор пазари - отговоря за обмена на информация с 

независимия преносен оператор, разпределителни дружества за електрическа енергия и 

други свързани с дейността на дружеството инстанции. Отговоря за обмена на 

информация между клиентите и доставчиците на дружеството. Обработва и предоставя на 

оперативния счетоводител данни за измерването и други данни, необходими за издаване 

на фактури на клиентите на дружеството, редовно и правилно събира, води и подрежда 

хронологично отчетите от независимия преносен оператор.  

Следните дейности се осигуряват от другите дирекции на „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД: 

 Софтуерно обслужване, хардуерно обслужване, телекомуникационни услуги – от 

дирекция „Информационни технологии“; 

 Системи за енергиен мениджмънт – Дирекции „Финанси и Администрация“ и 

„Кредитен контрол“; 

 Счетоводно и митническо обслужване – Дирекция „Финанси и Администрация“;  

 Финансови и банкови услуги - Дирекция „Финанси и Администрация“ и „Кредитен 

контрол“. 

Представена е справка от НАП за актуално състояние на действащи трудови 

договори. 

От 2010 г. компанията е на свободния пазар на електроенергия в България и е 

натрупала значителен опит. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД декларира, че има 

дългогодишен опит в снабдяването с електрическа енергия от свободния пазар и 

отношения с други пазарни участници, както и че е участвало в подготовката на тръжни 

процедури за избор на доставчик на електрическа енергия, поддържане на контакти с 

доставчици, изготвяне на товарови графици и изготвяне на договори за покупка на 

електрическа енергия. 

От изложените от дружеството данни и доказателства се установи, че 

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕ относно наличие 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 от НЛДЕ. 

ІІІ. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване 

на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за 

сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата). 

Видно от представените за периода 2013 г. - 2015 г. годишни финансови отчети, 

дружеството отчита печалба за периода, съответно за 2013 г. в размер на 464 хил. лв., 5 

497 хил. лв. за 2014 г. и 4 642 хил. лв. за 2015 г., като след извършения анализ на 

финансовото състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние 

на дружеството за периода 2013 г. - 2015 г. се определя като добро. Дружеството 

разполага със свободен оборотен капитал за обслужване на краткосрочните си задължения 

и има свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.  
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 В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, „ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ“ АД е представило прогнозен бизнес план за периода 2016 г. – 2021 г., според 

който продаденото количество електрическа енергия се увеличава от 30 000 MWh през 

2016 г. до 130 000 MWh през 2021 г.  

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната 

таблица: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Средна продажна 

цена 
лв./MWh 77,00 80,00 81,00 83,00 85,90 88,20 

 

Средна покупна 

цена 
лв./MWh 74,50 75,20 76,00 77,00 78,00 81,00 

 

Количества 

търгувана 

електроенергия 

MWh 30 000 40 000 70 000 100 000 120 000 130 000 

 

 

 Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2021 г., 

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

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Приходи  82 878 95 520 113 191 121 780 123 788 124 946 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 310 3 200 5 760 8 300 10 308 11 466 

Разходи 76 082 79 960 92 321 100 250 103 918 106 246 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
2 235 3 008 5 320 7 700 9 360 10 530 

Счетоводна печалба 6 796 15 560 20 870 21 531 19 871 18 701 

Финансов резултат 6 117 14 004 18 783 19 378 17 884 16 831 

ДА 144 018 132 515 121 301 109 188 109 188 109 188 

СК 161 697 175 701 194 484 213 862 231 746 248 576 

СК/ДА 1,12 1,33 1,60 1,96 2,12 2,28 

КА/КП 2,96 7,88 10,92 14,66 14,97 16,76 

 

 Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 82 878 хил. лв. 

за 2016 г. да достигнат до 124 946 хил. лв. през 2021 г., като тези от лицензионна дейност 

ще нарастват от 2 310 хил. лв. през 2016 г. до 11 466 хил. лв. през 2021 г. 

 Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 76 082 хил. лв. 

през 2016 г. да достигнат до 106 246 хил. лв. през 2021 г., като тези от лицензионна 

дейност ще нарастват от 2 235 хил. лв. за 2016 г. и да достигат 10 530 хил. лв. през 2021 г. 

 Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 6 796 хил. лв. за 2016 г. да 

достигне до 18 701 хил. лв. през 2021 г.  

Краткосрочните задължения намаляват, като за 2016 г. са в размер на 16 340 хил. 

лв., а в края на периода през 2021 г. ще бъдат в размер на 9 429 хил. лв. 

 По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на 

сумата на собствения капитал, като от 161 697 хил. лв. през 2016 г. да достигне до 248 576 

хил. лв. през 2021 г. 

 Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 
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покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

В маркетинговия анализ на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, 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 дружеството. 

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

представило писмено потвърждение от „Райфайзенбанк България“ ЕАД с изходящ № 

13423 от 12.09.2016 г. в уверение на това, че „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е клиент 

на същата банка и има открита сметка, средствата по която са предназначени единствено 

за изпълнение на задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна 

дейност „търговия с електрическа енергия“, с наличност в размер на 150 000 лв. Размерът 

на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението 

съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от 

търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година 

от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.  

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

заложените в бизнес плана параметри, „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД ще 

притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“. 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с 

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

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

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

V. Договор за участие в стандартна балансираща група. 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група“. След преглед на представения проект на договор се 

установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ. Представен е също така и проект на „Общи принципи за разпределяне на 

небаланси в стандартната балансираща група“, въз основа на които небалансите се 

разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с 

ПТЕЕ. 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия: 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

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

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

за търговия.“  

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

1. Т. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията 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. 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 
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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“.“ 

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

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

2. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

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

4. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

5. Т. 3.4.2., буква „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;“ 

6. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

7. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и 

на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейността „координатор на стандартна балансираща група“; 

д) работа с участниците в балансиращата група, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

8. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

9. В т. 3.5.1. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

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

11. В т. 3.5.3. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

12. В т. 3.5.4. думата „клиента“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

13. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 
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14. Съществуващата т. 3.5.8. става т. 3.5.13. и се изменя така: 

„3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и 

издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за 

достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него 

сделки, общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва такива), 

както и Правилата за работа с клиенти на всеки, който поиска това, и ги публикува на 

страницата си в интернет.“ 

15. Създава се нова т. 3.5.8. със следното съдържание: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с клиенти - Приложение № 3 и 

договор за участие в стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия, 

включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната 

балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на 

подадени от участниците жалби - Приложение № 4.“ 

16. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12.  

17. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„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.“ 

18. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. 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.“ 

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

 „3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени 

в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние 

върху него и отделните участници в групата.“  

20. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази 

лицензия.“ 

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

22. В т. 3.8.5. думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и участниците“. 

23. Т. 3.8.8. се изменя така: 

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

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“ с права 

и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и извънредни отчети, 

поискани от комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

24. В т. 3.11.1., съществуващата точка 3 става точка 5, като „Приложение № 3“ се 

заменя с „Приложение № 5“.  

25. В т. 3.11.1. се създава нова точка 3 със следното съдържание: 

„3. Приложение № 3 - Правила за работа с клиенти;“ 

26. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

Изказвания по т.3:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 

11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-

15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване 

на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. При 

извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна е 
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констатирано, че същите не отговарят на изискванията на наредбата, поради което на 

заявителя е изпратено писмо от 31.10.2016 г. за предоставяне на допълнителна 

информация. С писма от 08.11.2016 г. и от 09.11.2016 г. дружеството е представило 

изисканите данни и документи, след което работната група е пристъпила към разглеждане 

на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с 

нормативните изисквания за допълнение на лицензията. Установено е, че заявлението 

отговаря на правните, техническите и икономическите изисквания за допълнение на 

лицензията. От икономическия анализ може да се направи извод, че при спазване на 

заложените в бизнес плана параметри дружеството ще притежава финансови възможности 

за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. Работната група 

предлага на Комисията да вземе следните решения: да приеме доклада на работната група 

относно подаденото от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД заявление за изменение и 

допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 

от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото 

заседание лицата, представляващи „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, или други 

упълномощени от тях представители на дружеството; датата и часът на откритото 

заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 

11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-

15 от 15.12.2015 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 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 

продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
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В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване 

срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с 

електрическа енергия“,  на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 

67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ).  

Със заповед № З-E-253 от 17.12.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се 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 НЛДЕ, поради 

което с писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 23.12.2015 г. и изх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 10.10.2016 

г. от заявителя е изискано да предостави допълнителна информация.   

С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 19.10.2016 г. и вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 17.11.2016 

г. заявителят е представил изисканите данни и документи, след което се пристъпи към 

разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението 

с нормативните изисквания за продължаване на срока на лицензията. 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

I. Правни аспекти:  

 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД притежава лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е подало на основание чл. 56, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 69, ал. 1 

от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по 

действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за 

упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови 

възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение 

на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20150912103508 от 12.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, и от 

извършената на 04.11.2016 г. служебна справка по партидата на дружеството на интернет 

страницата на Търговския регистър, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, 

ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е еднолично акционерно дружество 

с едностепенна система на управление, с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на 

управление: гр. Козлодуй 3320. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове Жаклен 

Йосиф Коен, Иван Тодоров Йончев и Иван Тодоров Андреев. Представител на 

дружеството е Иван Тодоров Андреев.  

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е с предмет на дейност: 1 - изпoлзвaнe нa ядpeнaтa eнepгия 

зa пpoизвoдcтвo нa eлeктpичecкa и тoплиннa eнepгия, кoятo дeйнocт извъpшвa пpи 

нaличиeтo и пoддъpжaнeтo нa: вaлиднa лицeнзия зa извъpшвaнe нa пpoизвoдcтвo нa 

eлeктpичecкa и тoплиннa eнepгия oт oпpeдeлeнa в нeя eлeктpoпpoизвoдcтвeнa мoщнocт, 

вaлидни лицeнзии зa eкcплoaтaция нa ядpeни cъopъжeния пo cмиcълa нa ЗБИЯE, издaдeни 

oт Агeнциятa зa ядpeнo peгулиpaнe (вaлиднo paзpeшeниe зa извъpшвaнe нa 

пpoизвoдcтвeнa дeйнocт oт Инcпeкциятa пo бeзoпacнo изпoлзвaнe нa ядpeнa eнepгия зa 

миpни цeли oт oпpeдeлeнoтo в нeгo пpoизвoдcтвeнo cъopъжeниe). 2 - внoc и изнoc нa 

cвeжo и oтpaбoтeнo ядpeнo гopивo. 3 - инвecтициoннa дeйнocт във вpъзкa c дeйнocттa нa 

дpужecтвoтo, oпpeдeлeнa в пpeдмeтa нa дeйнocт. 4 - cтpoитeлнa, мoнтaжнa и peмoнтнa 

дeйнocт в oблacттa нa eлeктpoпpoизвoдcтвoтo и тoплoпpoизвoдcтвoтo. 5 - пpoдaжбa нa 

eлeктpoeнepгия нa виcoкo и cpeднo нaпpeжeниe и нa тoплoeнepгия. 6 - експлоатация на 
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съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, при наличие на валидна лицензия 

съгласно Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ).  

Капиталът на дружеството е в размер на 236 165 260 лв. и е разпределен в 23 616 

526 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лева. Едноличен собственик на 

капитала е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560. 

Видно от представеното удостоверение за регистрация от 03.01.2007 г., издадено от 

Национална агенция за приходите, считано от 25.05.2000 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е 

регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с идентификационен 

номер по ДДС ВG106513772.    

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, същите 

на са лишени 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“ и б. „г“ от НЛДЕ, от които 

е видно, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

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

електрическа енергия“. 

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че продължаването на срока 

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

от ЗЕ.  

Заявителят е обосновал искането си за продължаване на срока на лицензията с 10 

години с аргумента, че по този начин ще бъдат осигурени по-широки възможности за 

закупуване на електрическа енергия за резервиране на доставки в случай на непредвидено 

спиране на производствените мощности на дружеството с цел оптимизиране на разходите 

за небаланси.  

Предвид гореизложеното, искането на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да бъде 

продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ е допустимо.   

ІІ. Технически аспекти: 

 1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 

Видно от регистъра на търговските участници на пазара на електрическа енергия, 

публикуван на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД е регистрирано като производител на електрическа енергия с EIC код 

„32XNPP-KOZLODUY2“ и към момента е със статус „Активен“. Управление „Планиране 

и продажби“ се помещава в три офиса, находящи се в административната сграда на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД, снабдени с необходимите офис-мебели и офис-оборудване в 

съответствие с изискванията за ергономичност на работните места. 

За извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ се използва 

съществуващата информационна система на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Достъпът до 

информацията е организиран при спазване на изискванията за конфиденциалност, 

осигурено е резервирането и архивирането й, както и предпазване от неоторизиран 

достъп. Основните използвани софтуерни продукти са Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Microsoft Word, Microsoft Outlook и др. Информацията за клиентите, разплащанията и 

продажбите е организирана в единна база данни, която е интегрирана към системата за 

дистанционно отчитане на електромерите и следене на баланса производство-продажби. 

Дружеството уверява, че разполага със следното информационно, телекомуникационно и 

компютърно оборудване, за което е представило справка: 

 1 бр. работна станция HP Compaq 4000 Pro XL808AV, с инсталиран Windows 

10 и MS office 2007; 

 3 бр. работни станции HP Compaq 6200 SFF Pro Business, с инсталиран 

Windows 10 и MS office 2007; 

 1 бр. работна станция HP dc7900 SFF, с инсталиран Windows 10 и MS office 
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2007; 

 1 бр. работна станция DELL OptiPlex 390, с инсталиран Windows 10 и MS 

office 2007; 

 2 бр. многофункционални машини ( черно-бяла и цветна); 

 6 бр. сървъри – за приложението към външни клиенти, за приложението към 

потребители от „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, резервни сървъри, файлов сървър и др.; 

 8 бр. телефонни номера от вътрешна учрежденска телефонна централа 

Alcatel-Lucent OXE 4400 с достъп до обществената комуникационна мрежа; 

 2 независими трасета оперирани от различни доставчици на интернет; 

 Резервен достъп до интернет през мобилната мрежа на Виваком и др. 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Дружеството е на пазара на електрическа енергия от 2004 г. Към настоящия момент 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има стабилно пазарно присъствие като доставчик, както на крайни 

клиенти, така и на търговци на електрическа енергия. 

 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е представило организационна структура на дружеството, 

както и справка-отчет на наетите лица, включваща информация за числеността и 

квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. В справката подробно са описани образованието, стажа, квалификацията и 

дейностите, които упражняват наетите служители. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да 

продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. 

ІІІ. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 

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

на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

е представило бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, който обхваща периода 2017 г. - 2021 г., с прогнозни годишни 

финансови отчети. 

Дружеството е представило годишни финансови отчети за предходните 3 години, 

като за 2013 г. отчита общи приходи в размер на 746 986 хил. лв., за 2014 г. - 852 509 хил. 

лв. и за 2015 г. - 853 637 хил. лв. Относно приходите по лицензията за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за 2015 г. дружеството е представило в Комисията с 

писмо с вх. № Е-14-24-5 от 23.03.2016 г. справка за 2016 г. за годишната лицензионна 

такса, от която е видно, че дружеството не е осъществявало дейност по тази лицензия.  

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД предвижда следните показатели за сделки с електрическа 

енергия при необходимост за следващите пет години: 

Показател Разм. 2017 2018 2019 2020 2021 

ТЪРГОВСКИ ОБЕМИ MWh 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 

Балансиране чрез пазара MWh 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

покупка на ел.енергия MWh 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

продажба на ел. енергия MWh 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

капацитет при покупка MW 500 500 500 500 500 

капацитет при продажба MW 250 250 250 250 250 

Разнообразяване на профила MWh 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

покупка на ел.енергия MWh 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

продажба peak MWh 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
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продажба band MWh 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

ПАЗАРНИ ЦЕНИ             

Балансиране чрез пазара             

покупка на ел.енергия лв./MWh 110 109 108 107 110 

продажба на ел. енергия лв./MWh 44 43 42 41 44 

капацитет при покупка лв./MWh 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

капацитет при продажба лв./MWh 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Разнообразяване на профила             

покупка на ел.енергия лв./MWh 65 65 65 65 65 

продажба peak лв./MWh 95 94 93 92 95 

продажба band лв./MWh 70 69 68 67 70 

Мрежови такси 

(пренос+достъп) лв./MWh 4,45 2,45 0 0 0 

ПРИХОДИ    2 094 2 237 2 436 2 329 2 650 

продажба на ЕЕ-балансиране хил.лв. 5 500 5 375 5 250 5 125 5 500 

продажба peak-профилиране хил.лв. 285 282 279 276 285 

продажба band-профилиране хил.лв. 210 207 204 201 210 

покупка на ЕЕ-балансиране хил.лв. -2 640 -2 616 -2 592 -2 568 -2 640 

капацитет за покупка на ЕЕ хил.лв. -70,4 -70,4 -70,4 -70,4 -70,4 

капацитет за продажба на ЕЕ хил.лв. -244,5 -244,5 -244,5 -244,5 -244,5 

мрежови такси-износ хил.лв. -556 -306 0 0 0 

покупка на ЕЕ-профилиране хил.лв. -390 -390 -390 -390 -390 

       

Дружеството посочва, че разчетите за търговските обеми, прогнозните цени и 

приходи са изготвени при следните изходни условия и допускания:  

1. Прогнозните цени за покупка и продажба на електрическа енергия са формирани 

на база прогнозни и отчетни стойности по данни на релевантната унгарска борса HUPX, 

както следва: 

- Цена за покупка на енергия за балансиране – приета средна цена за периода 

януари/февруари от 2016 г.; 

- Цена за продажба на енергия за балансиране – приета консервативно 

минималната цена за периода май/юни от 2016 г.;  

- Цената за покупка на енергия за профилиране се приема значително по-

атрактивна от текущо известното ниво по сключени сделки между търговци и ВИ (50 

лв./MWh);   

- Цена за продажба на енергия за профилиране (peak /band) – приета средната цена 

за периода ноември/декември последните три години (2014 г. – 2016 г.) за двата профила, 

съответно отчетни и прогнозни цени, намалена с мрежовите такси и капацитети с оглед 

конкурентно предлагане; 

- за цената на мрежовите такси (общо пренос и достъп) се приема, че през 2017 г. 

тя ще намалее наполовина от текущата (обявени са намерения в тази насока),  през 2018 г. 

се прогнозира още едно редуциране с 50% и премахване от 2019 г. (готовност за 

интеграция с европейските пазари).   

2. Цените на капацитетите са прогнозни, съобразени с отчетните данни за цени на 

капацитетите през всички електрически граници от годишни и месечни търгове за периода 

януари/февруари 2016 г. и май/юни 2016 г. – съответно 1,5 и 1 Евро/MW за посочените 

периоди. 

3. Предвид дългосрочността на прогнозата и пазарната динамика, която се очаква в 

резултат от интеграцията, посочените по-горе цени за енергия са приети за първата година 

от периода. За периода от 2018 г. до 2020 г. се допуска намаление в цените на 

електрическата енергия с 1 лв./MWh, а за 2021 г. се допуска повишаване на ценовите нива 
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до стойностите от 2017 г. с последващо нарастване. 

4. Приходите са определени като произведение от количествата електроенергия и 

прогнозните цени по компоненти и направления. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 

г. е представена по-долу. 

Показатели в хил. лева 
Прогноза  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Приходи от търговия с 

ел. електроенергия 
2 094 2 237 2 436 2 329 2 650 

Разходи от търговия с ел. 

електроенергия 
31 32 32 32 32 

- за персонал 11,2 11,4 11,6 11,8 12 

- за външни услуги 20,1 20 20 20 20 

Счетоводна печалба 2 063 2 205 2 404 2 297 2 618 

Финансов резултат 1 856 1 985 2 164 2 067 2 356 

Собствен капитал 1 856 3 841 6 005 8 072 10 429 

 

Собственият капитал на дружеството е с нарастващ характер поради 

неразпределената печалба за предходните години. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който обективно са посочени 

силните и слабите страни на дружеството, възможностите за развитие и вероятните 

заплахи за дейността му. 

Дружеството е представило Удостоверение с изх. № 225/6 от 08.01.2016 г., 

издадено от „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Враца, видно от което „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД има открита на основание чл. 19 от Правилата специална сметка, 

наличността по която към 08.01.2016 г. е 150 000 лв. Размерът на наличната сума 

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

Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на 

територията на Република България за последната година от лицензионната дейност 

съгласно представените на Комисията годишен финансов отчет за 2015 г. и справка за 

годишната лицензионна такса за 2016 г. 

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

спази заложените в бизнес плана параметри, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

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

работа с потребители на енергийни услуги“. Правилата уреждат реда и сроковете за 

получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците 

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с 

изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.   

 

Изказвания по т.4:  

Докладва М. Трифонов. В Комисията за енергийно и водно регулиране  е 

постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 

продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. При извършената проверка на заявлението и 

приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите не отговарят на 

изискванията на наредбата, поради което с писма от 23.12.2015 г. и от 10.10.2016 г. от 
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заявителя е изискано да предостави допълнителна информация. С писма от 19.10.2016 г. и 

от 17.11.2016 г. заявителят е представил изисканите данни и документи, след което 

работната група е пристъпила към разглеждане на преписката по същество за 

установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за 

продължаване на срока на лицензията. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелства, 

съдържащи се в документите от административната преписка, е установено, че 

заявлението изпълнява правните, техническите и икономическите изисквания на 

нормативната уредба. Работната група е направила извод въз основа на икономическия 

анализ, че при спазване на заложените в бизнес плана параметри дружеството ще има 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: да приеме доклада на 

работната група относно подаденото от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД заявление за продължаване 

срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г.; да насрочи открито заседание по реда на 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в 

откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; датата и часът на 

откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в 

Интернет. 

И. Иванов каза, че заявлението на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е от 08.12.2015 г. 

Петнадесет дни по-късно е изпратено писмо от страна на Комисията с искане за 

допълнителни сведения, свързани и издаването на лицензията. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД се е 

забавило с десет месеца. На 19.11.2016 г. е изпратен отговор и след това документацията 

изцяло е окомплектова.  

М. Трифонов допълни, че като съдържание документите са упоменати още в 

първото писмо от 23.12.2015 г. На 10.10.2016 г. работната група е изпратила 

напомнително писмо с копие от първото, за да се напомни, че лицензията изтича. Явно в 

момента дружеството не я използва. След това в Комисията са постъпили необходимите 

документи и работата по преписката е продължена.  

Е. Харитонова каза, че е предложено отритото заседание на бъде на 13.12.2016 г. 

18.12.2016 г. се пада неделя. Кога ще бъде закритото заседание? Докладът е за 

продължаване на лицензията.  

М. Трифонов каза, че е възможно заседанието на бъде на 16.12.2016 г. или на 

19.12.2016 г.  

Е. Харитонова обърна внимание, че заседанието не може да се проведе на 

19.12.2016 г., защото тогава срокът на лицензията ще е изтекъл.  

Е. Маринова каза, че най-добре е заседанието да се проведе на 16.12.2016 г.  

М. Трифонов потвърди, че това наистина е най-добрият вариант.  

Е. Маринова допълни, че се попада в хипотезата на закона, че заявлението се 

подава една година преди изтичането на срока. Може да се дадат аргументи, че 

преписката продължава, но е по-добре заседанието да се проведе на 16.12.2016 г.  

Е. Харитонова запита дали може да се направи закрито заседание на следващия ден 

след откритото.  

И. Иванов отговори, че няма фиксиран срок. Има срок от пет дни до откритото 

заседание. Другият срок не е фиксиран нито в правилника, нито в закона.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 

08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 

18.12.2006 г., издадена 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 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги 

Златев, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-400 от 29.11.2016 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за 

изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 

07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 

07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 

1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-188 от 09.11.2016 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.  

Заявителят „ЕЛПАУЪР“ ООД е титуляр на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет години. 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 07.11.2016 г. дружеството е 

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

балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ на основание 

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ 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). 

Съгласно 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. В тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група съгласно чл. 96а ЗЕ, в лицензията му се записват правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 

от НЛДЕ).  

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

стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия 

преносен оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и 

към които се прилагат общи принципи на балансиране. От друга страна чл. 56, ал. 14 от 
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ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват 

производители на енергия от възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ 

предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори 

на стандартни балансиращи групи“ и/или като „координатори на комбинирани 

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

и търговецът на електрическа енергия. 

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

стандартна балансираща група“ и/или като „координатор на комбинирана 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 тези 

дейности. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието 

на заявлението с нормативните изисквания за изменение на лицензията.  

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

следните изводи: 

І. Правни аспекти: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20161021132749 от 21.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „ЕЛПАУЪР“ ООД e дружество с ограничена отговорност, с 

ЕИК 200824696, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, община 

„Столична“, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 812, вх. „Д“, ап. 99.  

„ЕЛПАУЪР“ ООД е с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия 

съгласно Закона за енергетиката, както и всички други дейности, незабранени от законите 

на република България. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Калоян Люсиен 

Теодосиев. 

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. и е изцяло внесен. Съдружници в 

„ЕЛПАУЪР“ ООД са „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД,  ЕИК 121115366, с дял от капитала в размер 

на 4950 лв. и Калоян Люсиен Теодосиев с дял от капитала в размер на 50 лв.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ЕЛПАУЪР“ ООД отговаря на 

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

Търговския закон. 

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална 

агенция за приходите, считано от 03.09.2009 г. „ЕЛПАУЪР“ ООД е регистриран данъчен 

субект по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен номер 

по ДДС № BG200824696.     

От представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от 

НЛДЕ декларация от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишаван 

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

престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е 

обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензията за същата дейност, както и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност.    

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението и 

допълнението на посочената в заявлението лицензия няма да е в противоречие с 

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

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с 

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

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ предполага 

качеството търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на 
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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“. 

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „ЕЛПАУЪР“ ООД за 

изменение и допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. за търговия с 

електрическа енергия, с включване на права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, е допустимо. 

ІІ. Технически аспекти 

 1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“.  
Видно от регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата 

на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „ЕЛПАУЪР“ ООД е 

регистрирано с EIC код „32X001100100260Z“ и към момента е със статус „Активен“.  

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, допълнена с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“, ще бъде използван офис, нает с договор за наем, 

сключен с „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД на 03.09.2012 г., в сграда с адрес гр. София, бул. 

„Александър Стамболийски“ № 130-132, ет. 1. Заявителят декларира, че офисът е 

оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси. 

 При проектирането и изграждането на ИТК структура е обърнато специално 

внимание на надеждността и резервирането (допълнително подсигуряване) на 

информационните и телекомуникационни услуги. В офиса е обособено сървърно 

помещение, резервирано както с допълнително електрозахранване, така и с непрекъсваеми 

източници (UPS). Комуникационната свързаност също е резервирана както с оптични 

линии от два независими интернет доставчика (ISP), така и с безжични връзки към 

мобилен оператор. Хардуерната резервираност е осигурена чрез използването на 

виртуални сървъри, работещи върху група от физически машини (VM Ware vCenter). 

Съхранението на информацията е гарантирано с RAID масиви NAS iSCSI. Използвано е 

решение за компанията CISCO за частна виртуална мрежа (VPN), която свързва 

мобилните устройства и отдалечените работни станции. За интернет сигурността и 

антивирусната защита са използвани продукти на компанията ESET-NOD32. За 

операционна система на работните станции е избрана MS Windows, офис пакетът също е 

на Microsoft Office, за които компанията предвижда използването на обемно лицензиране 

на продуктите. 

Дружеството декларира, че разполага с необходимата компютърна техника и 

софтуер, както следва: 

•  Работна станция за обработване и изпращане на информацията за участие в 

пазара: 

•  Операционна система: MS Windows 8, Ultm; 

•  Версия на текстообработваща програма MS Word 2013 (MS Office 2013 Pro 

Plus); 

•  Версия на софтуер за електронна таблица MS Excell 2013 (MS Office 2013 Pro 

Plus); 

•  Версия на клиента за електронна поща MS Outlook 2013 (MS Office 2013 Pro 

Plus); 

•  Версия на други програмни продукти, с които ще се обработва информацията: 

MS SQL; 

•  Антивирусна защита: ESET NOD 32 Pro Antivirus; 

•  Сървърите за електронна поща са под юрисдикцията на дружеството; 
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•  Нает сървър: ХОСТИНГ ООД /host.bg/. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и ПТЕЕ, средствата за обмен на информация за 

целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от ЕСО 

ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-953/1 от 10.02.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„ЕЛПАУЪР“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. 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 изложените данни и доказателства се установи, че „ЕЛПАУЪР“ ООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

сключване на сделки с електрическа енергия, както и за осъществяване на правата и 

задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

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

от НЛДЕ. 

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

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на 

комбинирана балансираща група“.  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

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

Представени са копия от автобиографии, копия от дипломи за завършено висше 

образование на управителя и назначения служител и е приложена справка от НАП за 

актуалното състояние на всички действащи трудови договори към 04.11.2016 г. 

За постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани специалисти в 

съответните области. До момента дейността „търговия с електрическа енергия“ се 

осъществява, освен от управителя, така и от „експерт търговия“, назначен с трудов 

договор. Постигнатите резултати от пазара на едро дават добри перспективи за бъдещата 

дейност „координатор на балансиращи групи“. Управителят на дружеството разполага с 

многогодишен опит, както в търговията на едро с електрическа енергия и гранични права 

за пренос и участието на регионални борси на електроенергия, така и в изграждането на 

обекти за производство на електрическа енергия. След допълване на лицензията се 

предвижда назначаване и обучение на служители за работа със системите за 

администриране на пазара на ECO ЕАД, анализатори и административен персонал. Ще се 

наблегне на прогнозирането на потреблението и балансирането. 

Счетоводното, митническото, правното и акцизното обслужване е изнесено в 

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД и в заявлението си дружеството е приложило договор от 

03.01.2011 г. 

От изложените от дружеството данни и доказателства се установи, че 

„ЕЛПАУЪР“ 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“, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на 

комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ. 

ІІІ. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване 

на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за 

търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 
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(Правилата). 

 „ЕЛПАУЪР“ ООД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.  

 Според представения бизнес план дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за продажба да се увеличават от 97 050 MWh през 2017 г. до 274 260 

MWh през 2021 г., а за покупка от 100 000 MWh през 2017 г. до 280 000 MWh през 2021 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия, и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната 

таблица: 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 77,50 79,50 83,00 87,00 90,00 

Средна покупна цена лв./MWh 71,50 72,50 75,00 78,00 81,00 

Продадена ел.енергия 

на свободния пазар 
MWh 97 050 115 020 134 190 166 702 274 260 

Закупена ел.енергия на 

свободния пазар 
MWh 100 000 120 000 140 000 170 000 280 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2017 г. - 2021 г., 

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

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Приходи от продажба 

на ел.енергия 
7 521 9 144 11 138 14 503 24 683 

Разходи за покупка на 

ел.енергия 
7 150 8 700 10 500 13 260 22 680 

Счетоводна печалба 213 282 458 1 008 1 720 

Финансов резултат 192 254 412 908 1 548 

ДА 716 715 713 712 710 

СК 232 486 898 1 806 3 354 

КА/КП 0,44 0,73 1,21 2,24 4,01 

 

В представения бизнес план „ЕЛПАУЪР“ ООД предвижда приходите от продажба 

на електрическа енергия да нарастват всяка година от бизнес плана и от 7 521 хил. лв. за 

2017 г. да достигнат до 24 683 хил. лв. през 2021 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите за покупка на 

електрическа енергия и от 7 150 хил. лв. за 2017 г. да достигнат 22 680 хил. лв. през 2021 г. 

„ЕЛПАУЪР“ ООД очаква печалбата да се увеличи от 192 хил. лв. за първата година 

на лицензионна дейност до 1 548 хил. лв. през 2021 г.  

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 маркетинговия анализ на „ЕЛПАУЪР“ ООД, 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 дружеството. 

Във връзка с правата и задълженията на дружеството на координатор на стандартна 

и комбинирана балансираща група, „ЕЛПАУЪР“ ООД е направило прогноза за 
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количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за MWh 

за периода 2017 г. - 2021 г., както е показано в следващата таблица: 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количества 

балансираща 

енергия- излишък 

MWh 3 750 5 700 6 510 3 978 6 300 

Количества 

балансираща 

енергия- недостиг 

MWh 800 720 700 680 560 

Цена на 

балансираща 

енергия- излишък 

лв./ MWh 3,58 4,35 4,50 3,12 4,05 

Цена на 

балансираща 

енергия- недостиг 

лв./ MWh 124,00 127,20 132,80 139,20 144,00 

 

Дружеството е представило Удостоверение с изх. № 01000-907/ 01.11.2016 г. от 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, видно от което „ЕЛПАУЪР“ ООД има открита специална 

сметка на основание чл. 19 от Правилата, с наличност към 31.10.2016 г. в размер на 155 

000 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с изискуемия размер на 

обезпечението по чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от отчетната стойност на 

оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за 

последната година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията 

годишен финансов отчет за 2015 г. 

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

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

„ЕЛПАУЪР“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило „Правила за работа с 

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

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

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ. 

V. Договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана 

балансираща група. 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „ЕЛПАУЪР“ ООД е представило проект на „Договор за участие в стандартна 

балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група“. 

След преглед на представените проекти на договори се установи, че същите имат 

съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен е също 

така и проект на „Общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната и 

комбинираната балансираща група“, въз основа на които небалансите се разпределят 

справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия: 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. T. 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 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 
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„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 2013 

г.), 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 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

6. Т. 1.1.8. се изменя така: 

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;“  

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

„1.1.9. „Участник“ е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“  

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

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

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. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя 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 

ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, 

от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

4. Т. 2.2.4. става т. 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 пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар 

на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

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

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на 

комбинирана 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 
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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. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

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

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

2. В т. 3.1.1., буква „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“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

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

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

7. Т. 3.4.2., буква „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 дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни 

и поддържане на контакт с участниците на пазара;“ 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и 

на други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

д) работа с участниците в балансиращите групи, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 

11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

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

участниците“. 
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13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците от предоставяните услуги.“ 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение 

№ 3 и договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно 

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

стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4 и 

Приложение № 5.“ 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се 

заменя с думата „клиентите“.  

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за 

енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„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.“ 

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. 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.“ 

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

 „3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени 

в нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние 

върху него и отделните участници в групата.“  

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази 

лицензия.“ 

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

24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ 

се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

27. 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“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от 

комисията, съдържащи информация съгласно Правилата за търговия.“ 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се 
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заменя с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание: 

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“ 

 

Изказвания по т.5:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 

07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 

07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“. При извършената проверка на заявлението и 

приложенията към него от формална страна е констатирано, че същите отговарят на 

изискванията на наредбата, след което работната група е пристъпила към разглеждане на 

преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с 

нормативните изисквания за изменение на лицензията. Заявлението отговаря на правните, 

техническите и икономическите изисквания. От икономическия анализ може да се 

направи извод, че при спазване на заложените в бизнес плана параметри и представените 

от пазарния анализ данни, „ЕЛПАУЪР“ ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. Работната група предлага на Комисията да вземе 

следните решения: да приеме доклада на работната група относно подаденото от 

„ЕЛПАУЪР“ ООД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-314-15 от 

07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“; да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 

5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление; да покани за участие в откритото 

заседание лицата, представляващи „ЕЛПАУЪР“ ООД, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 

07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 

07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана 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 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани заинтересованите лица или 

други, упълномощени от тях представители; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 
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В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-397 от 29.11.2016 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, установи 

следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 

14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ 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 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).    

Със Заповед № З-Е-217 от 29.10.2015 г. на председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на съответствието на искането с изискванията на 

ЗЕ и НЛДЕ. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради 

което на заявителя бе изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 04.11.2015 г. с указания за 

предоставяне на допълнителни данни и документи.  

Дружеството не е представило изисканите документи, а с писмо с  вх. № Е-ЗЛР-Л-

65 от 02.09.2016 г. пълномощникът на дружеството е поискал прекратяване на 

процедурата по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ 

АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято 

инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В конкретния случай не 

е налице законова забрана за прекратяване на производството, следователно по аргумент 

от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение 

прекратителното основание по чл. 56, ал. 1 от АПК.  

 

Изказвания по т.6:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 

14.10.2015  г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“. При извършената проверка на заявлението и 

приложенията към него от формална страна работната група е констатирала, че същите не 

отговарят на изискванията на наредбата, поради което на заявителя е изпратено писмо от 

04.11.2015 г. с указания за предоставяне на допълнителни данни и документи. 

Дружеството не е представило изисканите документи, а с писмо от 02.09.2016 г. 

пълномощникът на дружеството е поискал прекратяване на процедурата по заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД за издаване на лицензия 

за дейността „търговия на електрическа енергия“. Съгласно чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административният орган прекратява 

производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в 

закона е предвидено друго. В конкретния случай не е налице законова забрана за 

прекратяване на производството, следователно по аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая 
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следва да намери субсидиарно приложение прекратителното основание по чл. 56, ал. 1 от 

АПК. Работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: на основание 

чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и 

на нейната администрация да приеме настоящия доклад; на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс да прекрати административното производство, 

образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ 

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

чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД да 

бъде уведомено за решението по т. 2. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията разгледа доклад и проект на писмо относно заявление с вх. Е-

ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД за даване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. 

 

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

заявление с вх. № ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г., подадено от „Национална електрическа 

компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), за даване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 С горното заявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

е отправено искане за даване на разрешение за сключване между министъра на 

енергетиката и НЕК ЕАД на Споразумение за предоставяне на възмездна финансова 

помощ (Споразумението). Проектът на същото предвижда Министерството на 

енергетиката в срок до 09.12.2016 г. да предостави възмездна финансова помощ на НЕК 

ЕАД в размер на 601 617 133 евро, с левова равностойност 1 176 660 837 лв. в изпълнение 

на чл. 1 от Закона за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална 

електрическа компания“ ЕАД (ЗППИЗ на НЕК ЕАД, обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 

30.09.2016 г.). НЕК ЕАД се задължава в срок до 14.12.2016 г. да изплати присъдените 

суми по арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM. НЕК ЕАД се задължава да 

възстанови по бюджета на Министерството на енергетиката получената възмездна 

финансова помощ в срок от 7 години. Погасяването се извършва еднократно на падежа на 

заема – м. декември 2023 г. НЕК ЕАД не заплаща лихви върху получената сума и не 

предоставя обезпечения. Проектът на Споразумение предвижда, че ако преди изтичане на 
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срока на Споразумението НЕК ЕАД реализира приходи от продажба или от друг вид 

сделка с оборудването с дълъг цикъл на производство, придобито в резултат на 

Споразумението за окончателно уреждане на отношенията по арбитражното дело от 

26.10.2016 г., НЕК ЕАД се задължава в срок до 3 работни дни да преведе получената сума 

по бюджета на Министерството на енергетиката за възстановяване на възмездната 

финансова помощ до размера на непогасената част.  

 В подаденото от НЕК ЕАД заявление с вх. № ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. е посочено, 

че основанието за сключване на сделката е ЗППИЗ на НЕК ЕАД.  

Във връзка с подаденото заявление се установиха следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

Сключването на посоченото Споразумение е в изпълнение на Закона за 

предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа 

компания“ ЕАД (ЗППИЗ на НЕК ЕАД, обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.). 

Същият е специален закон по отношение на ЗЕ и предвижда специални правила, въз 

основа на които се осъществява цялата процедура за сключване на Споразумението, както 

и изрично регламентира компетентните органи в тази връзка.  

Съгласно чл. 2 от ЗППИЗ на НЕК ЕАД Министерският съвет определя условията за 

предоставяне и за възстановяване от НЕК ЕАД на помощта. Същата се предоставя въз 

основа на Споразумение между министъра на енергетиката и НЕК ЕАД, което подлежи на 

одобрение от Министерския съвет. Предвидено е и условие за предоставяне на помощта – 

само след положително решение от Европейската комисия (чл. 3 от ЗППИЗ на НЕК ЕАД). 

Администратор на помощта е министърът на енергетиката, а на министъра на финансите е 

възложено да изпрати уведомление до Европейската комисия по реда на Закона за 

държавните помощи. Осигуряването на средства по реда на чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за 

публичните финанси за предоставяне на възмездна помощ чрез бюджета на 

Министерството на енергетиката е предвидено от ЗППИЗ на НЕК ЕАД като евентуална 

държавна помощ.  

 С оглед изложените аргументи, специалният закон -  ЗППИЗ на НЕК ЕАД, не 

предвижда правомощия на КЕВР в процедурата по сключване и одобряване на 

Споразумението.  

 

Изказвания по т.7:  

Докладва Е. Маринова. НЕК ЕАД е подало заявление с искане Комисията да даде 

разрешение за извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване на 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Предмет на исканото разрешение е проект на споразумение, което следва да бъде 

сключено между НЕК ЕАД и министъра на енергетиката. Това е споразумение за 

предоставяне на възмездна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на 

енергетиката. Сключването на споразумение за предоставяне на възмездна финансова 

помощ е в изпълнение на Закона за предоставяне на помощ за изпълнение на 

задълженията на НЕК ЕАД, който е обнародван в брой 76 на „Държавен вестник“ от 2016 

г. Този закон се явява специален по отношение на Закона за енергетиката и предвижда 

специални правила за осъществяване на цялата процедура за сключване на споразумение. 

Специалният закон регламентира изрично компетентните органи във връзка с тази 

процедура. Този закон не предвижда правомощия на КЕВР в процедурата по сключване и 

одобряване на споразумението. В чл. 2 изрично се посочва, че условията за предоставяне 

и възстановяване на помощта от НЕК ЕАД се определят от Министерския съвет, както и 

че тази помощ се предоставя въз основа на споразумение, което също се одобрява от 

Министерския съвет. Работната група предлага да се изпрати писмо на НЕК ЕАД, че 

Комисията не следва да разглежда подаденото заявление. Работната група предлага 

Комисията да приеме доклада и проекта на писмо за уведомяване на НЕК ЕАД.  

Р. Осман каза, че докладът и проектът на писмо са изчерпателни и дори втори 

абзац може да отпадне. Лицензиантът може да се обърне към Комисията по определени 
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въпроси. Не е нужно да се обяснява какво се иска с това заявление, когато КЕВР няма 

правомощия, да се цитира специалния закон и да се обяснява защо Комисията не 

разглежда преписката. Трябва да се изпише какво означава съкращението ЗППИЗ. Това е 

един единствен закон и надали някой ще се сети както означава това съкращението. В 

писмото то постоянно се повтаря и този подход не е правилен. В последния абзац 

наименованието на закона трябва да бъде изписано задължително. Р. Осман допълни, че 

се учудва, че НЕК ЕАД не може да разчете специалния закон от четири члена и иска 

Комисията да се произнесе. След време и друг лицензиант може да каже, че не иска да 

плаща данъци. В подобни случаи е необходимо да има текстове, които да са по-

категорични, че не трябва да се подават такива заявления. В НЕК ЕАД много добре знаят 

какво е записано в специалния закон и че не е възможно КЕВР да се произнесе.  

И. Иванов каза, че наистина е добре в последния абзац на писмото да се изпише 

наименованието на закона: Закон за предоставяне на помощ за изплащане задълженията 

на НЕК ЕАД.  

И. Иванов прочете проекта на решение, предложен от работната група.  

 

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

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД за даване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. Приема писмо за уведомяване на НЕК ЕАД, че КЕВР няма да разглежда 

заявление с вх. № ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г.,  както следва: 

 

 Във връзка с постъпило в Комисията за енергийно и водно регулирана (КЕВР) 

заявление с вх. № ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г., подадено от „Национална електрическа 

компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), за даване на разрешение за извършване на сделки, които 

водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие, Ви уведомяваме следното: 

 С горното заявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

е отправено искане за даване на разрешение за сключване между министъра на 

енергетиката и НЕК ЕАД на Споразумение за предоставяне на възмездна финансова 

помощ (Споразумението). Сключването на посоченото Споразумение е в изпълнение на 

Закона за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална 

електрическа компания“ ЕАД (ЗППИЗ на НЕК ЕАД, обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 

30.09.2016 г.). Същият е специален закон по отношение на ЗЕ и предвижда специални 

правила, въз основа на които се осъществява цялата процедура за сключване на 

Споразумението, както и изрично регламентира компетентните органи в тази връзка. 

Съгласно чл. 2 от ЗППИЗ на НЕК ЕАД Министерският съвет определя условията за 

предоставяне и за възстановяване от НЕК ЕАД на помощта, като същата се предоставя въз 

основа на Споразумение между министъра на енергетиката и НЕК ЕАД, което се одобрява 

от Министерския съвет. Предвидено е и условие за предоставяне на помощта – само след 

положително решение от Европейската комисия (чл. 3 от ЗППИЗ на НЕК ЕАД). 

Администратор на помощта е министърът на енергетиката, а на министъра на финансите е 

възложено да изпрати уведомление до Европейската комисия по реда на Закона за 

държавните помощи. Осигуряването на средства по реда на чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за 

публичните финанси за предоставяне на възмездна помощ чрез бюджета на 
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Министерството на енергетиката е предвидено от ЗППИЗ на НЕК ЕАД като евентуална 

държавна помощ.  

 С оглед изложените аргументи и след обсъждане на заседание, проведено на 

05.12.2016 г., КЕВР Ви уведомява, че няма правомощия да разглежда заявление с вх. № 

ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г., тъй като в специалния Закон за предоставяне на помощ за 

изплащане на задължения на „Национална електрическа компания“ ЕАД, не са 

предвидени такива в процедурата по сключване и одобряване на Споразумението.  

 

В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа (Александър Йорданов, 

Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 от 

14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ и насрочва 

открито заседание за разглеждане на доклада на 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

 

По т.2 както следва: 

Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 

21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и насрочва открито заседание за разглеждане на доклада на 

13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

 

По т.3 както следва: 

Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 

11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-

15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване 

на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и насрочва 

открито заседание за разглеждане на доклада на 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

 

По т.4 както следва: 

Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 

08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 

18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ и насрочва 

открито заседание за разглеждане на доклада на 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

 

По т.5 както следва: 

Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 

07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 

07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“ и насрочва открито заседание за разглеждане на 

доклада на 13.12.2016 г. от 10:00 ч.; 

 

По т.6 както следва: 
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Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

По т.7 както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. на 

„Национална електрическа компания“ ЕАД за даване на разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

2. Приема проект на писмо за уведомяване на НЕК ЕАД, че КЕВР няма да 

разглежда заявление с вх. № ЗЛР-Р-63 от 29.11.2016 г. 

 

 
Приложения: 

 1. Доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-43 

от 14.09.2016 г. на „Вис Електрик“ ЕООД. 

 2. Доклад с вх. № Е-Дк-402 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 

от 21.10.2016 г. на „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД. 

 3. Доклад с вх. № Е-Дк-401 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 

от 11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД. 

 4. Доклад с вх. № Е-Дк-399 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. 

 5. Доклад с вх. № Е-Дк-400 от 29.11.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 

от 07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД. 

 6. Доклад с вх. № Е-Дк-397 от 29.11.2016 г. и Решение на КЕВР № ПП-3/05.12.2016 

г. относно прекратяване на административно производство, образувано по заявление с вх. 

№ Е-ЗЛР-Л-65 от 14.10.2015 г. на „НОВАЕРА ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 7. Доклад с вх. № Е-Дк-409/02.12.2016 г. относно заявление с вх. Е-ЗЛР-Р-63 от 

29.11.2016 г. на „Национална електрическа компания“ ЕАД. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

 (Р. Осман) 

 

 ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

 .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

 


