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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Л-426 

 

от 29.10.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.10.2014 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

430 от 09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-25 от 14.04.2013 г., подадено от 

„ТМ Технолоджи” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група” и събраните данни от проведено открито заседание 

на 21.10.2014 г., установи следното: 

 

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-

25/14.04.2014 г., подадено от „ТМ Технолоджи” АД за издаване на лицензия за дейността 

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

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

във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 за лицензиране 

дейностите в енергетиката (Наредба № 3). 

 „ТМ Технолоджи” АД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския 

закон. Видно от представеното удостоверение № 20140409162432 от 09.04.2014 г., 

издадено от Агенцията по вписванията, заявителят е акционерно дружество с 

едностепенна система на управление с ЕИК 117609124 и адрес на управление: бул. 

„Тутракан ”№ 100, община Русе, гр. Русе – 7000. Съветът на директорите на дружеството 

е в състав от трима души, както следва: Николай Стоянов Барбуков - изпълнителен 

директор, Петър Петков Петров - председател на Съвета на директорите, и Богдан Иванов 

Дечков - член на Съвета на директорите.  

„ТМ Технолоджи” АД има следния предмет на дейност: 

Покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи, с цел препродажба в 

първоначален, преработен или обработен вид, експорт и реекспорт на стоки; продажба на 

стоки от собствено производство, включително и такива от машиностроителната и 

металообработващата промишленост; търговско представителство и посредничество; 

комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; 

хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; издателска 

дейност; агентство; ремонт на машини и съоръжения от тежката и леката промишленост, 

включително и текуща поддръжка, монтаж и демонтаж; разкриване и експлоатация на 

заведения с развлекателни и електронни игри; покупка, строеж или обзавеждане на 

недвижими имоти, с цел продажба; продажба; лизинг; 

Основна дейност на дружеството е производство на неелектрически домакински 

уреди. 

Капиталът на дружеството е в размер на 328 618.00 (триста двадесет и осем хиляди 

шестстотин и осемнадесет хиляди ) лева. 

От представените декларации от Николай Стоянов Барбуков – изпълнителен 

директор, Петър Петков Петров – председател на Съвета на директорите и Богдан Иванов 

Дечков – член на съвета на директорите на „ТМ Технолоджи” АД, се установява, че 
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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. 

Предвид гореизложеното, следва, че издаването на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия” на „ТМ Технолоджи” АД, няма да е в противоречие с 

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

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3 от 

Николай Стоянов Барбуков, в качеството му на изпълнителен директор на „ТМ 

Технолоджи” АД, от които се установява, че дружеството не е в производство по 

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

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, както и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност.  

Предвид изложените по-горе факти и направения анализ може да се направи извод, 

че издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с 

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

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

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

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

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” 

липсва енергиен обект. 

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

Предлаганият срок е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно 

развитие на енергийния пазар, който ще позволи на „ТМ Технолоджи” АД пълноценно да 

участва в продължаващия динамичен процес на развитие на либерализирания пазар на 

електрическа енергия в страната, както и за качествена реализация на натрупаната 

експертиза и инженерен потенциал. 

От изложените данни може да се приеме, че искането на „ТМ Технолоджи” АД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, е 

допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси, за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група”, „ТМ Технолоджи” АД заявява, че ще 

използва офис, находящ се в гр. Русе. Дружеството декларира, че офисът е оборудван с 

необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси. 

Съгласно чл. 11 от Наредба № 3 и в отговор на изходящо писмо с № E-ЗРЛ-Л-

25/20.05.2014 г., е постъпил отговор с вх. № E-ЗРЛ-Л-25/29.05.2014 г., с което 

дружеството е представило доказателства за наличието на техническите средства за 

осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 

- Операционна система: Microsoft Windows Professional 7 SP1 32; 

- Операционна система: Linux; 

- Антивирусна защита: Microsoft Security Essentials; 

- Office Home and Business 2010; 

- Версия на клиента за електронна поща: MS Outlook 2010; 

- Пощенски клиент MS Outlook; 

- Антивирусна защита: Microsoft Security Essentials; 

- Сървър за електронна поща: superhosting.bg; 

- Прехвърлящ (relay) сървър; 

- Местонахождение на сървърите за електронна поща: на територията на заявителя; 

- Юрисдикция на сървърите за електронна поща: на територията на заявителя; 

- Други програмни продукти: специални приложения за обработка на графици. 
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Като приложение, към горе цитираното писмо, е представена и декларация от „Ел 

системи Технолоджи” ООД – дъщерно дружество на „ТМ Технолоджи” АД, за съгласие за 

извършване дейности и услуги при осъществяване на лицензионната дейност от страна на 

„ТМ Технолоджи” АД. 

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

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

осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергийния системен 

оператор” ЕАД („ЕСО” ЕАД). 

С писмо с входящ № ЦУ-ПМО-1572/07.03.2014 г. до „ЕСО” ЕАД, „ТМ 

Технолоджи” АД  е декларирало, че притежава техническите средства за осъществяване 

на лицензионната дейност. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1580/19.03.2014г., „ЕСО” ЕАД е констатирало, че „ТМ 

Технолоджи” АД 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 следва да се приеме, че „ТМ Технолоджи” 

АД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за 

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

№ 3. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група”, „ТМ Технолоджи” АД е представило данни за своята 

управленска и организационна структура, както и за образованието и квалификацията на 

персонала, включително, дипломи за висше образование и трудови договори на 

специалистите. Дружеството е с вертикална структура на управление и се ръководи от 

изпълнителен директор. 

„ТМ Технолоджи” АД декларира, че управителите му имат значителен трудов стаж 

и професионален опит в регулирания пазар. Също така, дружеството заявява, че освен 

управителите, в екипа са привлечени още двама висококвалифицирани специалисти с 

опит в продажбите на услуги в сектора и на анализи и прогнозни товарови графици, като 

потребители на електрическа енергия. „ТМ Технолоджи” АД декларира, че в 

средносрочен план се предвижда назначаване на допълнителен персонал, предвид 

намеренията на дружеството за разширяване на дейностите, свързани с продажбите и 

снабдяването. За правното обезпечаване на дейността „ТМ Технолоджи” АД разчита на 

юридическо звено към фирмата, тъй като декларира, че ще бъде назначен още един 

анализатор. 

За осъществяване на дейността си, „ТМ Технолоджи” АД разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области, тъй като, към момента, назначените 

експерти в дружеството са общо 9 броя. 

Персоналът на заявителя се състои от: 

- Изпълнителен директор; 

- Прокурист – Търговия с електрическа енергия; 

- Анализатор товарови графици; 

- Специалист продажби; 

- Юрисконсулт; 

- Счетоводител. 

Необходимата поддръжка на компютърното и комуникационно оборудване на 

дружеството се осъществява от външна фирма на базата на абонаментен договор. 



 4 

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

че „ТМ Технолоджи” АД 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”, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 Наредба № 3. 

В изпълнение на изискванията на ЗЕ, чл. 14 от Наредба № 3 и ПТЕЕ, дружеството е 

представило проект на „Правила за работа с клиенти”, които съдържат редът и срокове за 

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

предложения към „ТМ Технолоджи” АД в качеството му на търговец на електрическа 

енергия и координатор на балансираща група. В Правилата за работа с потребители е 

регламентиран начинът за получаване на достъп до информационна база данни на 

дружеството. 

 „ТМ Технолоджи” АД e учредено и регистрирано през 2003 г. Дружеството не 

притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за издаването на такива по 

ЗЕ. 

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

заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и развитие 

на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна 

балансираща група“ за периода 2014 – 2018 г. с прогнозни годишни финансови отчети, 

одитирани годишни финансови отчети на „ТМ Технолоджи” АД към 31.12.2011 г., 

31.12.2012 г. и годишен финансов отчет към 31.12.2013 г., както и писмено потвърждение 

(удостоверение) от „Сосиете Женерал Експресбанк” АД с изходящ № 415 от 11.04.2014 г., 

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

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

От представените годишни финансови отчети е видно, че дружеството отчита 

нарастваща печалба в размер на 777 хил. лв. за 2011 г., 959 хил. лв. за 2012 г. и 1170 хил. 

лв. за 2013 г. Увеличението на печалбата се дължи на увеличение на приходите спрямо 

увеличението на разходите. 

Общите активи на дружеството се повишават от 7 279 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 

9 800 хил. лв., което се дължи на увеличението на краткотрайните активи (от 4 170 хил. лв. 

към 31.12.2011 г. на 7 205 хил. лв. към 31.12.2013 г.), тъй като дълготрайните активи 

намаляват от 3 092 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 2 522 хил. лв. лв. към 31.12.2013 г. 

Собствения капитал на дружеството се увеличава от 3 002 хил. лв. към 31.12.2011 г. 

на 5 131 хил. лв. към 31.12.2013 г. от увеличеният финансов резултат. 

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 1 510 хил. лв. към 

31.12.2011 г. на 1 025 хил. лв. към 31.12.2013 г. в резултат на намалените дългосрочни 

задължения към финансови предприятия, докато краткосрочните задължения се 

увеличават от 2 495 хил. лв. към 31.12.2011 г. на 3 130 хил. лв. към 31.12.2013 г. основно в 

резултат на увеличените задължения към доставчици. 

От направеният анализ на финансовото състояние на база обща балансова 

структура към 31.12.2013 г. може да се направи извода, че общото финансово състояние 

на дружеството е много добро. Дружеството притежава достатъчен размер оборотен 

капитал, за да обслужва текущите си задължения, както и достатъчно собствени средства, 

за да покрива финансовите си задължения и да инвестира в нови дълготрайни активи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3, дружеството е 

представило бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г. с прогнозни годишни финансови 

отчети. 

Според предоставения бизнес план, дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 50 000 MWh през 2014 г., 

до 73 205 MWh през 2018 г. 

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени по-

долу: 
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Показател Мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 73 77 80 85 89 

Ръст на продажната 

цена 
процент - 5,48% 3,90% 6,25% 4,70% 

Средна покупна цена лв/MWh 70 74 77 81 85 

Ръст на покупната 

цена 
процент - 5,71% 4,05% 5,19% 4,94% 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 50 000 55 000 60 500 66 550 73 205 

 

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова 

позиция на „ТМ Технолоджи“ АД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в 

потребителския сегмент. 

„ТМ Технолоджи“ АД ще сключва сделки с крайни потребители и с търговци на 

електрическа енергия или трансгранични сделки, като ще се фокусира върху сделки на 

клиенти на територията на Република България. В качеството си на координатор на БГ, 

клиенти на дружеството ще бъдат потребители ВН (Високо напрежение), СрН (Средно 

напрежение) и НН (Ниско напрежение). 

Съгласно представеният прогнозен отчет за приходите и разходите дружеството, 

предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана с около 15 % и от 3 

974 хил. лв. за 2014 г. да достигнат до 7 003 хил. лв. през 2018 г. 

Със същият темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 875 хил. лв. за 

2014 г. достигат до 6 754 хил. лв. през 2018 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 90 хил. лв. за 2014 г., да 

достигне до 225 хил. лв. през 2018 г. 

Прогнозните приходи и разходи, за периода 2014г.-2018 г., са представени в 

таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приходи 3 974 4 577 5 273 6 076 7 003 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 770 4 342 5 001 5 762 6 641 

Разходи 3 875 4 458 5 116 5 876 6 754 

в т.ч. от лицензионна 

дейност 
3 500 4 043 4 669 5 393 6 229 

Счетоводна печалба 99 119 157 200 249 

Финансов резултат 90 108 142 181 225 

ДА 52 39 26 13 0 

СК/ДА 1,83 2,90 5,65 14,31 - 

КА/КП 15,33 25,67 41,33 58,67 77,67 

СК/(ДП+КП) 31,67 37,67 49,00 62,00 76,67 
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Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 98 хил. лв. към 

31.12.2014 г., на 233 хил. лв. към 31.12.2018 г., което е в резултат на увеличението на 

краткотрайните активи, тъй като дълготрайни активи е предвидено да намаляват. 

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на 

собствения капитал вследствие на увеличението на финансовия резултат. 

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а 

краткосрочните задължения остават постоянни в размер на 3 хил. лв. 

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя високи 

стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да 

покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.  

В ролята си на координатор на балансираща група, дружеството прогнозира 

недостиг в количествата електрическа енергия в размер на 5 000 MWh и излишък в размер 

на 12 000 MWh и цена за електрическа енергия за  излишък - 35 лв./ MWh и 100лв./MWh 

за недостиг. 

„ТМ Технолоджи“ АД е представило анализ на вътрешния и външния 

електроенергиен пазар. 

Анализът на външния пазар е фокусиран върху съседните за Република България 

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

електроенергийните пазари и търсене на перспективи за осъществяване на регионална 

интеграция. 

В представения анализ на вътрешния пазар Дружеството е направило сегментация, 

като е разгледал дела на водещите и малките производители на пазара. В анализа на 

вътрешния пазар влизат и потенциалните клиенти, към които дружеството ще насочи 

дейността си. 

В маркетинговия анализ на „ТМ Технолоджи“ АД, под формата на SWOT анализ са 

посочени като вътрешни силни страни на дружеството, съответно: Компетентен екип, 

покриване на минималните изисквания за получаване на лицензия, добра техническа и 

софтуерна обезпеченост, подходящо географско положение за развитие на пазара.  

Слаби вътрешни страни: Недостатъчен опит в стартирането на пазар от този тип, 

повишено предлагане, малък размер на местния пазар – риск за ценови колебания. 

Възможности: Съществуващи енергийни консуматори, на които ще бъде доставяна 

електрическа енергия, пазарно обединение със съседни пазари, промяна на принципите на 

изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници и участието им на 

балансиращия пазар. 

Опасности: Увеличение на квотите на основните производители, административни 

пречки, забавящи процеса по обединение на пазарите. 

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 

9 от ПТЕЕ, „ТМ Технолоджи” АД е представило проект на „Договор за покупко-продажба 

на електрическа енергия в стандартна балансираща група”. От направеният преглед на 

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

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

приложена методика за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група. 

От направения преглед и анализ на методиката се установи, че небалансите се разпределят 

справедливо и пропорционално на всеки член от групата спрямо индивидуалната тежест, с 

която всеки участник допринася за небалансите на групата. „ТМ Технолоджи” АД в 

качеството му на координатор на стандартна балансираща група след вътрешно груповата 

агрегация определя индивидуални цени за излишък и недостиг за всеки член на групата.  

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

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

Технолоджи” АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

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

балансираща група” 
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На проведеното открито заседание на 21.10.2014 г. представителите на дружеството 

заявиха, че приемат без възражения фактите и обстоятелствата, отразени в доклад с вх. Е-

Дк-430 от 09.10.2014 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-25 от 14.04.2014 г. 

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

т. 5 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Издава на „ТМ Технолоджи” АД, с ЕИК 117609124, със седалище и адрес на 

управление гр. Русе – 7000, община Русе, бул. „Тутракан ”№ 100, лицензия № Л-426-

15  от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение. 

2. Одобрява на „ТМ Технолоджи” АД бизнес план за периода 2014 г. – 2018 г., 

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

3. Одобрява на „ТМ Технолоджи” АД „Правила за работа с клиенти”, 

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

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 


