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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-468 

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-101 от 

12.04.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ 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-89 от 18.12.2015 г. на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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-257 от 29.12.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

установяване на основателността на искането. 

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

в доклад с вх. № Е-Дк-101 от 12.04.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 

75 от 14.04.2016 г., т. 6. 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 представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150622115520 

от 22.06.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна справка на интернет 

страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на „ТОПЛОФИКАЦИЯ 

СОФИЯ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с 

ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Ястребец“ № 23Б. 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД има следния предмет на дейност:  

Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на 

електрическа и топлинна енергия и други дейности, обслужващи основните дейности. 
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Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Любен Димитров 

Параланов, Васко Стоянов Павлов и Георги Христов Беловски. Представител на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е Георги Христов Беловски.  

Размерът на капитала на дружеството е 107 648 905 (сто и седем милиона шестстотин 

четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет) лв. и е разпределен в 107 648 905 броя 

обикновени, поименни акции, всяка с номинал 1 лв. Едноличен собственик на капитала е 

Столична община, ЕИК 000696327.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 

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 от 30.06.1997 г., 

издадено от Министерство на финансите, Главно управление на данъчната администрация, 

считано от 30.06.1997 г. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е регистриран по ДДС данъчен 

субект с идентификационен данъчен номер № 1221011887. 

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“ 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, 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, 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. 

Предлаганият срок е обоснован с оглед обстоятелството, че либерализацията на пазара е 

юридически осигурена, че достигнатата до момента степен на либерализация е сравнително 

невисока и че има достатъчен потенциал за бъдещи сделки по свободно договорени цени. 

Предвид горното дружеството счита, че разумната перспектива за развитие на една компания 

за търговия с електрическа енергия е десет години. Този срок ще позволи на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД да отговори на условията на променящата се пазарна среда 

и да се наложи като предпочитан партньор, изпълнявайки целите, заложени в бизнес плана. 

Допълнително основание според заявителя е установената към момента практика на КЕВР да 

издава лицензии за търговия с електрическа енергия за срок от десет години, като последното 

би гарантирало на дружеството равни условия с другите търговци и достатъчна степен на 

конкурентоспособност на пазара. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ 

ЕАД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ е допустимо.  

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
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За осъществяване дейността търговия с електрическа енергия дружеството ще използва 

офис, находящ се в гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 

декларира, че офисът е оборудван с всички необходими за дейността ресурси. За упражняване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството декларира, че разполага с 

необходимата компютърна техника и софтуер, както следва: 

 клиентски станции с операционни системи Windows XP SP3; 

 версия WORD 2003; 

 версия EXCEL 2003; 

 версия на клиента за електронна поща - OUTLOOK 2003; 

 защита на корпоративната мрежа от външен неоторизиран достъп – Checkpoint 

Firewall; 

 осигурен филтриран интернет достъп до работните места в мрежата, доставен от 

„Виваком“ ЕАД по кабелна връзка със скорост до 40Mbit/s; 

 монохромен лазерен принтер с възможност за двустранен печат. 

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 електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6444 от 11.11.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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 се установи, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ 

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

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

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, „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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.  

Дружеството се ръководи от съвет на директорите и изпълнителен директор. 

Представени са копия на диплома за завършено образование и автобиографии на 

изпълнителния директор и на част от мениджърския екип. 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД уверява, че разполага с опитен и квалифициран 

мениджърски екип, както и с мотивирани и компетентни служители в сферата на енергетиката, 

икономиката, правото и др. Въпреки наличната експертиза, по преценка на ръководството част 

от персонала ще премине допълнителни обучения, свързани с последните изменения в 

нормативната рамка и спецификите на видовете енергийни пазари. От наличните специалисти 

ще бъде сформиран екип за търговия с електрическа енергия, който ще има следните функции: 
 

 договаряне на количества и цени по всяка конкретна сделка; 

 връзка с регулаторните и административните органи по отношение на търговската 

дейност на дружеството; 

 изследване на характеристиките на енергийно потребление на големи индустриални 

компании; 
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 изготвяне на специфични графици и портфейли от договори за нуждите на 

конкретни клиенти и др. 
 

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

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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. 

Относно наличието на финансови възможности на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ 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 представения бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г. дружеството прогнозира 

продаденото количество електрическа енергия да се увеличава от 55 000 MWh през 2016 г. до 

400 000 MWh през 2020 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. 

Средна продажна цена лв./MWh 63,60 62,54 61,48 60,42 59,36 

Средна покупна цена лв./MWh 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 55 000 250 000 300 000 350 000 400 000 

  

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

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи  3 498 19 379 22 908 26 547 30 224 

- в т.ч. продажба на 

произведена 

електрическа енергия 

- в т.ч. от търговия  на 

свободния пазар 

 

0 

 

3 498 

 

3 744 

 

 

15 635 

 

4 464 

 

 

18 444 

5 400 

 

 

21 147 

6 480 

 

 

23 744 

Разходи  3 300 19 326 22 794 26 400 30 050 

Финансов резултат от 

търговия с електрическа 

енергия 

198 885 1 044 1 197 1 344 

Финансов резултат преди 

данъци от дейността на 

свободния пазар 

198 53 114 147 174 

 



5 

 

Според представения бизнес план „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД предвижда 

общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 3 498 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 30 224 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 3 300 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат 30 050 хил. лв. през 2020 г. 

През 2016 г. дружеството не предвижда продажба на произведена електрическа енергия 

на свободния пазар, а с очаквания ръст на продажбите от 2017 г. е прогнозирано и ръст на 

финансовите резултати, като печалбата от дейността на свободния пазар за 2016 г. е планирана 

да бъде 198 хил. лв., а в края на прогнозния период през 2020 г. в размер на  174 хил. лв.  

В маркетинговия анализ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, 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 (удостоверение) от „Общинска банка“ АД - гр. София, с изходящ № 

002 от 15.01.2016 г., в уверение на това, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е клиент на 

същата банка и има открита сметка, наличността по която към 15.01.2016 г. е 150 034 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 в случай, че спази 

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

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“.  

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. 

 

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

5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831609046, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Ястребец“ № 23Б, лицензия № Л-468-15 от 

27.04.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД 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 


