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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-480 

от 20.10.2016 г. 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 20.10.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

303 от 04.10.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 28.06.2016 г. на „МИНИ 

МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и събраните данни от проведеното на 12.10.2016 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-35 от 

28.06.2016 г. на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 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-125 от 01.07.2016 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. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ. В тази връзка 

бе изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 12.07.2016 г., с което от заявителя са изискани 

допълнителни данни и документи. Същите са предоставени от „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 

ЕАД с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 18.08.2016 г., след което се пристъпи към разглеждане 

на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с 

нормативните изисквания за издаване на лицензията. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-303 от 04.10.2016г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 198 от 07.10.2016 г., т. 1. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 12.10.2016 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.   

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

административната преписка, се установи следното: 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г. 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от 10 години, който 

изтича на 20.11.2016 г. 

Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът е 

длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията да подаде 
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заявление за продължаване на срока, или да уведоми Комисията, че няма да осъществява 

лицензионната дейност след изтичането на срока. По силата на чл. 55, ал. 3 от ЗЕ 

лицензията се прекратява при изтичане на срока й освен в случаите на чл. 56 от ЗЕ. 

Следователно, в случай, че „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД не е подало заявление за 

продължаване на срока по реда на чл. 56 от ЗЕ, издадената му лицензия № Л-213-15 от 

20.11.2006 г. ще се прекрати по силата на закона на 20.11.2016 г. След направена служебна 

справка в деловодната система на КЕВР е установено, че дружеството не е подало 

заявление по реда на чл. 56 от ЗЕ. В тази връзка и на основание чл. 55, ал. 3 от ЗЕ лицензия 

№ Л-213-15 от 20.11.2006 г. ще се счита за прекратена от момента на изтичане на нейния 

срок, а именно: на 20.11.2016 г. На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 3 от НЛДЕ издадената лицензия следва да се прекрати с решение на Комисията. 

В настоящия случай, обаче, по силата на чл. 8 от НЛДЕ Комисията няма основание по своя 

инициатива да открива производство по прекратяването на лицензията. Решението на 

Комисията за прекратяване на издадената на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД лицензия № 

№ Л-213-15 от 20.11.2006 г. констатира факта на прекратяване на тази лицензия чрез 

изтичане на нейния срок и има констативен характер по смисъла на чл. 21, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс.  

Предвид горното, поради това, че „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД желае да 

продължи да осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“ за дружеството е 

налице възможността да подаде заявление за издаване на нова лицензия по реда на ЗЕ и 

НЛДЕ. В този смисъл дружеството е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 28.06.2016 г. 

В случай, че дружеството отговаря на критериите по чл. 40 от ЗЕ във връзка с чл. 10 и чл. 

11 от НЛДЕ, предвид факта, че „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е участник на пазара на 

електрическа енергия по силата на лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г., с оглед 

недопускане на нарушаване на търговските взаимоотношения на дружеството с трети 

страни следва новата лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ да бъде 

издадена, считано от 21.11.2016 г. 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160323085445 от 23.03.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна 

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

правно-организационната форма на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е еднолично 

акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 833017552, със 

седалище и адрес на управление: гр. Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ № 13. 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД има следния предмет на дейност: дoбив и плacмент 

нa въглищa, пpoмишлeнa, тъpгoвска, лизингова, ремонтна, външно-икономическа дейност, 

пoдгoтовка и пpeквалификация на кaдpи зa въглeдoбивa c цeл peaлизиpaнe нa дoxoди, 

осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции 

собственост на дружеството; търговия с електрическа енергия; извършване на железопътен 

превоз на товари във вътрешно съобщение, както и други, нeзaбpaнeни от зaкoна дейности.  

Дружеството се управлява от Съвет на директорите с членове Андон Петров 

Андонов, Диан Тодоров Червенкондев и Николай Стефанов Диков. Представител на 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е Андон Андонов.  

Размерът на капитала на дружеството е 71 124 700 лв. (седемдесет и един милиона 

сто двадесет и четири хиляди и седемстотин) лв. и е разпределен в 7 112 470 броя 

обикновени, поименни акции, всяка с номинал 10 лв. Едноличен собственик на капитала е 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ЕИК/ПИК 831373560.  

От посочените по-горе данни се установи, че „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 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 03.01.2007 г., 

издадено от Национална агенция за приходите, считано от 01.04.1994 г. „МИНИ МАРИЦА-

ИЗТОК“ ЕАД е регистриран по Закона за ДДС данъчен субект с идентификационен № по 

ДДС BG833017552. 



стр. 3 от 6 

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. 

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 20 (двадесет) години. 

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

поставените от дружеството цели и намерения, описани в представения бизнес план. 

Във връзка с горното, следва да се има предвид, че развитието на пазара на 

електрическа енергия е изключително динамично както в Р България, така и в региона, и е 

невъзможно да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на 

дружеството, опериращо на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Поради тези 

причини, трайната практика на КЕВР е при издаването на лицензии за дейността „търговия 

с електрическа енергия“, техният срок да бъде определян на не по-дълъг от 10 (десет) 

години. По изложените аргументи и в настоящия случай е обосновано срокът на исканата 

лицензия да бъде 10 (десет) години. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 

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“. 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството ще 

използва административна сграда, находяща се в гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Георги 

Димитров“ № 13, като в тази връзка  е представен нотариален акт за констатиране право на 

собственост върху недвижим имот № 56, том IV, рег. № 3567, дело № 224/2010 г., съставен 

от Галя Дачева - нотариус № 85 с район на действие РС Раднево.   

Видно от регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата 

на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 

ЕАД е регистриран участник в качеството му на потребител с ID № 32X0011001001238, 

като към момента дружеството е със статус „Активен“.  

Дружеството декларира, че притежава изградена информационна мрежа за 

извършване на дейността, както и доказателства за придобиване на собственост върху офис 

оборудване. За нормалното функциониране и изпълнение на дейностите по лицензията се 

предвижда използване на помещения, намиращи се в сградите на дружеството, напълно 

оборудвани с необходимата офис и компютърна техника. „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД 

разполага с автомобилен парк, който при необходимост ще се ползва и за целите на 

осъществяваната дейност по предмета на лицензията. 

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 ЕСО ЕАД. 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3402/1 от 21.06.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 
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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 „МИНИ МАРИЦА-

ИЗТОК“ 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“. 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е представило професионалните автобиографии на 

изпълнителния директор на дружеството, както и на членовете на управителния съвет. Към 

заявлението са приложени копия на действащите трудови договори на служителите, които 

пряко ще се занимават с дейността по лицензията. 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД е представило организационната си структура. В 

заявлението си дружеството посочва, че компетентността и професионалната квалификация 

на служителите има ключово значение за успешното позициониране на пазара на 

електрическа енергия и постигането на заложените финансови, инвестиционни и социални 

резултати за периода 2016 г. – 2020 г. Продължителното обучение и систематичното 

повишаване на компетентността на специалистите, работещи в „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 

ЕАД, е основен елемент в стратегията на дружеството. 

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

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 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 „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 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. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови отчети. 

Дружеството е представило годишни финансови отчети за предходните 3 години, 

като за 2013 г. отчита приходи в размер на 437 967 хил. лв., за 2014 г. - 481 164 хил. лв. и за 

2015 г. в размер на 571 218 хил. лв. 

Видно от приложените към бизнес плана прогнозни счетоводни баланси и прогнозни 

отчети за приходите и разходите, количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване, се увеличават от 50 GWh през 2016 г. до 250 GWh през 2020 г. „МИНИ 

МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД предвижда продажбите да се осъществяват към небитови клиенти. 

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 лв./MWh 68 68 68 68 68 

Средна продажна цена лв./MWh 74 74 74 75 76 

Количество търгувана 

електрическа енергия 
MWh 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Ръст спрямо 

предходната година  
% 0 100 50 33 25 
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Дружеството предвижда значителен ръст в приходите и увеличаването им с два пъти 

за 2017 г., спрямо 2016 г. За 2020 година, съгласно бизнес плана, е предвидено нарастването 

им с над 5 пъти спрямо 2016 година. С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват 

и разходите на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД. Дружеството прогнозира, че в резултат от 

навлизането му на пазара на електрическа енергия и разработването му ще реализира 

печалби за периода 2016 г. – 2020 г. в размери съответно 85,5 хил. лв. за 2016 г., 202,5 хил. 

лв. за 2017 г., 472,5 хил. лв. за 2018 г., 922,5 хил. лв. за 2019 г. и 1 462,5 хил. лв. за 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 от продажба на 

електрическа енергия 
3 700 7 400 11 100 15 000 19 000 

Разходи общо 3 605 7 175 10 575 13 975 17 375 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
3 400 6 800 10 200 13 600 17 000 

Счетоводна печалба 95 225 525 1 025 1 625 

Финансов резултат 85,5 202,5 472,5 922,5 1 462,5 

 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД 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. № 246/15.08.2016 г., от „Алианц 

Банк България“ АД - Клон Стара Загора, в уверение на това, че „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ 

ЕАД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 15.08.2016 

г. е 169 958 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.     

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, „МИНИ 

МАРИЦА-ИЗТОК“ 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 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Считано от 21.11.2016 г.: 
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1. Прекратява лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, издадена на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД; 

2. Издава на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, с ЕИК 833017552, със седалище и 

адрес на управление: гр. Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ № 13, лицензия № Л-

480-15 от 20.10.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

3. Одобрява на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД бизнес план за периода 2016 г. 

– 2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 2.; 

4. Одобрява на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 2.  

 

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 


