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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-465 

от 27.04.2016 г. 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 27.04.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-103 от 

12.04.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на „БОЛКАН 

ЛОДЖИК“ ООД 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 събраните данни от 

проведеното на 20.04.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на 

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-16 от 25.01.2016 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. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени 

в доклад с вх. № Е-Дк-103 от 12.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 

75 от 14.04.2016 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 20.04.2016 

г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на заявителя. Същият не 

е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския 

регистър, воден от Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „БОЛКАН 

ЛОДЖИК“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202025709, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247. 

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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, 
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координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, консултантска, 

изследователска и развойна дейност в областта на иновациите, стратегически и политически 

анализи и социологически проучвания, дейност в областта на устойчивото развитие, 

регионалното развитие, разработване и управление на бизнес и инвестиционни проекти, 

информационна дейност, анализи, изработване и оценка на концепции и програми, 

представителство, маркетингови проучвания, изследване на пазари, финансови и търговски 

анализи, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на рекламни, информационни, 

програмни или други услуги, логистика, франчайз, мениджмънт, преводаческа дейност, 

вътрешна и външна търговска и посредническа дейност, туристическа дейност и услуги, както 

и всяка друга дейност, незабранена от закона, при спазване на съответните разрешителни и 

лицензионни режими.  

Дружеството се управлява и представлява от управителите Мария Василева Колева и 

Дочко Василев Дочев само заедно. 

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

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД са Владимир Евгениев Кирилов с дял от капитала в размер на 2500 

лв. и Дочко Василев Дочев с дял от капитала в размер на 2500 лв.  

От посочените по-горе данни се установи, че „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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.  

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

„д“ от НЛДЕ от управителите на дружеството се установява, че същите не са лишени от 

правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани 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 „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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 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 който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок на лицензията е обоснован с оглед обстоятелството, че за този период 

очакванията на дружеството са 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 на електрическа енергия. Срокът на лицензията, за който дружеството 

кандидатства 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 „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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. 
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 Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права 

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

комбинирана балансираща група“, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД ще използва офис, намиращ се 

в гр. София, кв. „Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, част от Логистичен център 

Административна сграда 1, № 1208, с обща площ 136 кв. м., нает с договор за наем. Като 

доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи, сключен с 

„Транскапитал“ ЕООД от 01.01.2016 г. 

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на 

екипа материални ресурси. Офисът е обзаведен с мебели и офис оборудване, като са обособени 

самостоятелни работни места. Обзаведена е и заседателна зала за провеждане на търговски 

преговори. В бизнес плана си „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД посочва, че има изцяло изградена 

инфраструктура за осъществяване на търговия с електроенергия и координиране на 

балансиращи групи. „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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: 

Настолни работни станции: 

- Процесор Intel Core i5-3470 3.20GHz, Ram 8GB, HDD: 1TB, OS: Windows 7 

- Процесор Pentium Dual-Core CPU E5400 2.70GHz, Ram 2.25GB, HDD: 160GB, OS: 

Windows XP  

- Процесор Intel Core 2CPU 2.13GHz, Ram 3GB, HDD: 1TB, OS: Windows 7 

- Процесор Pentium CPU C3220 3.00GHz, Ram 8GB, HDD: 1TB, OS: Windows 7 

- iMac Qual-Core i5 2.4GHz/8GB/1000GB/nVidia 820GX 

- Софтуерен продукт за обработка на документи Microsoft Office, версия 2010 и 

версия 2007 

- Антивирусен софтуер: AVG AntiVirus, версия 2015, Anti-Malware версия 

2.0.4.1028. 

 „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е предвидило изнасяне на счетоводното и правното 

обслужване. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ, средствата за обмен на информация за целите на 

работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния 

системен  оператор (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4219/1 от 17.09.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „БОЛКАН 

ЛОДЖИК“ 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, 

отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

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

ЛОДЖИК“ 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. 

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 „координатор на комбинирана балансираща група“. 
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В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е представило 

данни за управленската и организационната структура на дружеството, както и данни за 

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

лицензиране.  

Представени са професионални автобиографии и копия на дипломи за завършено 

образование на управителя и двама експерти. Персоналът на дружеството се състои от 

управител, търговски директор,  административен директор и технически директор. 

 - Управители - отговарят за представянето на дружеството пред институции, клиенти, 

партньори и доставчици; 

 - Търговски директор - отговаря за договарянето на енергия, контактите с клиенти, 

изпълнението на договорите, развитието на нови пазари; 

 - Административен директор - отговаря за административното обслужване на 

дружеството и общата администрация; 

 - Технически директор - отговаря за ежедневната дейност по прогнозиране, генериране 

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

Като доказателство за назначен персонал в „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД са представени 

три копия на трудови договори. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства 

се установи, че „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД 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 на 

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

Относно наличието на финансови възможности на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД за 

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

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

балансираща група“, 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). 

Според представения бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. дружеството прогнозира 

количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на 

групите потребители, да се увеличават от 13,4 GWh през 2016 г. до 196,4 GWh през 2020 г. 

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 

80 85 88 92 98 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ 
MWh 

86 92 96 100 106 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

MWh 13 392 44 640 71 424 116 064 196 416 

Ръст спрямо 

предходната 

година 

% 0 233 60 63 69 
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*средна цена на електрическа енергия съгласно сравнителен анализ на борсите в Унгария и 

Румъния към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството.  

 

В посочените от „БОЛКАН ЛОДЖИК” ООД цени не са включени таксите за достъп и 

пренос през електропреносната и електроразпределителните мрежи, такса задължения към 

обществото и таксата от 5% за продадена на територията на България енергия. 

Съгласно направения на база данни на Евростат към 01.10.2015 г. анализ, „БОЛКАН 

ЛОДЖИК“ ООД счита, че крайните цени на нашия пазар ще се повишават, защото при 

сравнение с останалите пазари от региона цените в България са значително по-ниски и е 

резонно да се изравнят с тези от региона. Също така дружеството очаква пропорционално 

нарастване на компонентите, формиращи цените. 

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД очаква основните му приходи да са формирани от 

продажбата на електроенергия на стопански потребители ВН и СН. Предвиден е значителен 

ръст в приходите - увеличаване с повече от 3 пъти за втората година от лицензионната дейност, 

спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес плана е предвидено нарастване с над 9 пъти 

спрямо първоначалната година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и 

разходите на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване 

през разглеждания период от 41 хил. лв. за 2016 г. до 1794 хил. лв. през 2020 г.  

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 1 152 4 107 6 857 11 606 20 820 

Разходи 1 149 3 950 6 488 10 942 19 592 

в т.ч. от покупка на 

електроенергия 
1 071 3 794 6 285 10 678 19 249 

Счетоводна печалба 2,35 156,48 368,59 664,87 1 228,6 

Финансов резултат 2,12 140,83 331,73 598,39 1 105,74 

КА/КП 0,67 1,61 1,24 1,16 1.01 

 

 

Поради естеството на дейността си „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД не предвижда 

придобиване на дълготрайни активи. 

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на увеличение 

на търговски и други задължения. 

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на 

електрическа енергия и дава положителна оценка на развитието на вътрешния пазар в 

България, след очакваното интегриране на страната в обединения европейски енергиен пазар и 

въвеждането на енергийна борса. 

В представения SWOT анализ, 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 

банково удостоверение с изх. № 0816-65-010206/27.11.2015 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, 

Център за кредитиране на бизнес клиенти София, в уверение на това, че „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 



6 

 

ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 27.11.2015 г. е 

150 000,00 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, „БОЛКАН ЛОДЖИК“ 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“. 

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.  

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 „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД е представило проект на „Договор за участие в комбинирана 

балансираща група и поемане на отговорност за балансиране“, както и проект на „Договор за 

продажба на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група“. След преглед 

на представените проекти на договор се установи, че същите има съдържание, съответстващо 

на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори уреждат и принципите за 

разпределяне на небалансите в рамките на балансиращите групи, въз основа на които в 

съответствие с ПТЕЕ небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член 

от групата. 

 

 

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

5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД, с ЕИК 202025709, със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, лицензия № Л-465-15 от 

27.04.2016 г. 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“, за срок от 10 (десет) години, приложение и 

неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 


