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ПРОТОКОЛ
№ 133
София, 21.06.2016 година
Днес, 21.06.2016 г. от 10:03 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, И. Александров – началник на отдел
„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и
експерти на КЕВР.
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. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Лъчезар Ралчев, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Бойко Стоянов
2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 07.04.2016 г. на
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Христина Стоянова, Ваня Караджова – Чернева
3. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща
група“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Вера Георгиева, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Христина Стоянова, Бойко Стоянов
4. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006
г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Членове на работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен
Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Деница Лефтерова, Петя Георгиева
5. Проект на решение относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. от
„Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и
топлинна енергия.
Работна група: Ивайло Александров, Юлиана Ангелова,
Цветанка Камбурова, Анелия Петрова
По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016
г. на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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“,
установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на „САСА
ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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-53 от 12.04.2016 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-145 от 30.05.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 14.06.2016 г. е проведено открито заседание, за което заявителят не е изпратил свой
представил.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160404120902 от 04.04.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията, и от
извършената на 26.05.2016 г. служебна справка по партидата на дружеството на интернет
страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма на „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 200117087, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Незабравка“ № 25, бл. „Парк хотел Москва“,
ет. 6, ап. 614.
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД има следния предмет на дейност:
Сделки със застроени и незастроени недвижими имоти; инвестиции в недвижими
имоти; проектиране, строителство, дизайн, обзавеждане, управление, отдаване под наем,
лизинг, представителство и посредничество при сделки с недвижими имоти;
вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; производство и реализация на стоки и
услуги в страната и в чужбина; представителство, посредничество, комисионерство и
агентство на местни и чуждестранни лица; друга незабранена от закона търговска дейност.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Даниела Бойчева Петрова.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Съдружници в
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„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД са Даниела Бойчева Петрова, с дял от капитала в размер
на 3 500 лв. и Лъчезар Йосифов Тошков, с дял от капитала в размер на 1 500 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД
отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. 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 управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен 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 „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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“, с права и задължения на „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 целите и плановете на
дружеството, подробно описани в представения в КЕВР бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“
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.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“.
Лицензионната дейност ще се осъществява от посочения адрес в офис, нает с
договор за наем между „ТРАНСБАР“ АД и „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД. Като
доказателство заявителят е представил копие на споразумение за наем на помещение №
614 с площ от 60 м² от 01.03.2016 г. „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД декларира, че има
сключени договори за ползване на автомобили за обслужване на дейността „търговия с
електрическа енергия“.
Дружеството декларира, че разполага с необходимите информационни, технически
и софтуерни продукти за осъществяване на дейността. Офисното пространство е
обзаведено с мебели и офис оборудване, като са обособени 6 бр. работни места.
Техническите данни на оборудването са следните:

Сървър с операционна система Windows 7 Profesional, c лиценз за 6 бр.
клиентски станции;

Клиентска станция с операционна система Windows 7 Professional - 5 бр.;

Клиентска станция с операционна система Windows 10 Home English 64 Bit - 8
бр.;

Базата данни се поддържа от Server Turbo - X Pegasus М2300;

За електронен обмен на данни, работното място в локалната мрежа има
достъп до Интернет, доставен от „Хостинг“ ООД.
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За нуждите на електронната търговия на ел. енергия е разкрит 1 бр.
официален е-mail адрес: sasagrupbg.com, поддържан от Host.bg;

Локалната мрежа и софтуерното обезпечаване се поддържат от специалисти
по „програмно осигуряване“ с необходимия образователен лиценз и стаж.
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
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).
С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1823/1 от 05.04.2016 г., ЕСО ЕАД декларира, че
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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 гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „САСА
ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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“.
Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „САСА
ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД. Дружеството се ръководи от управител, които изпълнява
функцията на директор „Търговска дейност“. Директорът организира и ръководи
дейността на дружеството съобразно закона, отговаря за цялостната работа на
дружеството и за три основни отдела:
 Отдел „Търговия с електрическа енергия“:
Дейността на това направление ще бъде свързана с изпълнението на всички
търговски сделки с участие на дружеството, както и тяхното техническо
обезпечаване.
 Отдел „Администриране на пазара и бизнес наблюдение“:
Този отдел ще има отговорността да подържа позициите на дружеството в
сектора, като осъществява следните дейности - енергиен мениджмънт,
прогнозиране, енергиен баланс и др.
 Отдел „Финансово-административен“:
Този отдел отговаря за дейностите, свързани с поддържането на
административна и счетоводна документация, сетълмента, администрирането
на договори и др.
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е осигурило необходимия управленски състав и е
назначен персонал със съответните професионални квалификации и образование. За
доказателство са приложени автобиографии и копия от дипломи за завършено средно и
висше образование.
Дейностите в отдел „Административно – стопански“ към момента на подаване на
заявлението се извършват чрез договори за счетоводно и правно обслужване, сключени
съответно със „СК ЛАВЕНА“ ООД и Димитър Стефанов Цветанов.
Като доказателство за назначен персонал и неговата квалификация „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило копия на трудови договори за назначен персонал, както
и професионални автобиографии.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД отговаря на изискванията
на 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
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стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
Относно финансовите възможности на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 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).
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило бизнес план за управление и
развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни
баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода 2016 г. - 2020 г.,
съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба,
на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 43,8 GWh през
2016 г. до 219 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
лева/
покупна
73
72
75
78
80
MWh
цена
Средна
лева/
продажна
79
77
79
83
85
MWh
цена
Количество
MWh
търгувана
43 800
61 320
105 120
157 680
219 000
ел. енергия
Ръст спрямо
предходната
%
0
40
71,4
50
38,9
година
*средна цена на електрическа енергия съгласно сравнителен анализ на борсите в
Унгария, Румъния и Турция към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството.
В посочените от „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД цени не са включени таксите за
достъп и пренос през преносната и електроразпределителната мрежа, такса задължения
към обществото и акциз.
„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД очаква значителен ръст в приходите си с повече от
1/3 за втората година от лицензионната дейност, спрямо първата, като за 5-тата година от
бизнес плана е предвидено нарастване с повече от 5 пъти спрямо първоначалната година.
С почти същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания
период от 187 хил. лв. за 2016 г. до 786 хил. лв. през 2020 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 г.
е представена по-долу.
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
3 460
4 722
8 304
13 087
18 615
Приходи
3 253
4 511
8 024
12 477
17 742
Разходи
в т.ч. от покупка на ел.
3 197
4 415
7 884
12 299
17 520
енергия
208
210
280
610
873
Счетоводна печалба
187
189
252
549
786
Финансов резултат
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Поради естеството на дейността си, „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД не предвижда
придобиване на дълготрайни активи.
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. № 29-349/04.04.2016 г. от „Интернешънал Асет
Банк“ АД, гр. София, в уверение на това, че „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е клиент на
същата банка и има открита сметка, наличността по която към 04.04.2016 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, „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 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 „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е представило проект на „Договор за участие в
стандартна балансираща група“, както 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 балансиращите групи, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и
равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ.
Изказвания по т.1:
Докладва П. Младеновски.
И. Иванов припомни на членовете на Комисията, че докладът е разгледан и приет
на закрито заседание, след което е проведено и открито заседание. Сега трябва да се
проведе окончателното гласуване.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари относно
проекта на решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетика 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:
1. Издава на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 200117087, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Незабравка“ № 25, бл. „Парк хотел Москва“, ет.
6, ап. 614, лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
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балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10
(десет) години, приложение и неразделна част от това решение;
2. Одобрява на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. –
2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД правила за работа с потребители
на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (А.Йорданов,
В.Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 07.04.2016
г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД 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 заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 07.04.2016 г. на „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ 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-54 от 12.04.2016 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-151 от 01.06.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 14.06.2016 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. №
20160322143927 от 22.03.2016 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна
справка на интернет страницата на Търговския регистър, правно-организационната форма
на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203600397,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5,
офис 5В.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД има следния предмет на дейност:
Търговия с електрическа енергия, енергоносители и права за вредни емисии, след
получаване на съответната лицензия; финансиране, информационно проучване,
координиране на балансиращи групи на пазара на електроенергия, след получаване на
съответната лицензия; проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация
на обекти в сферата на енергетиката, производство и продажба на електрическа и/или
топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, след
получаване на съответните лицензии; търговия със стоки на едро и дребно в страната и
чужбина; покупка или производство на стоки с цел продажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство на български, чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чужбина; търговско посредничество;
консултантска дейност; инвестиционно проучване и проектиране; информационни услуги;
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рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност, след
получаване на съответни лицензи и разрешения в случай, че се изискват такива.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Костадинов
Митрев.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лв. Съдружници в
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД са „АГОРА ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 203479294, с дял от
капитала в размер на 3000 лв., и „ЕН ЕР ДЖИ ПОЙНТ“ ЕООД, ЕИК 203545965, с дял от
капитала в размер на 2000 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря
на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
От представената на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“
от НЛДЕ декларация от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен
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 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 осъществяване целите на дружеството, подробно
описани в приложения към заявлението бизнес план.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД
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“.
Лицензионната дейност ще се осъществява от офис на дружеството, намиращ се в
гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В, нает с
договор за наем. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за
нормалната работа на екипа материални ресурси и е представил като доказателство
договор за наем от 01.03.2016 г., сключен с „АГОРА 66“ ООД.
Дружеството декларира, че разполага със следните информационни, технически и
софтуерни продукти за осъществяване на дейността:
 8 бр. работни станции;
 4 бр. мрежови принтери;
 2 бр. мрежови скенери;
 1 gateway с изграден софтуерен firewall, свързващ мрежата с Интернет през
гарантиран симетричен канал;
 1 сървър за електронна поща;
 1 domain controller, регулиращ достъпа на потребителите към мрежовите
ресурси.
Дружеството уверява, че всяка от работните станции е с операционна система
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Excel 2002 SP3. Версията
на клиента за електронна поща е Microsoft Express v.6 The Bat! V.3, а антивирусната
защита е Norton Antivirus Professional v.10 и Kaspersky Personal Antivirus v.5.
Освен това „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило договор за наем на
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техническо оборудване с „АГОРА 66“ ООД от 10.11.2015 г., който позволява ползването
на следните продукти:
 Преносим компютър TOSHIBA Qosmio X300-14V;
 Преносим компютър Thinkpad X1;
 Windows 7 Professional 64 bit;
 Microsoft Office Home and Business 2013 32bit/x64 – part. No. T5D-01574;
 Монитор Belinea 19’;
 HP printer Photosmart 7450;
 Принтер Brother DCP-115C.
Дружеството е изнесло част от дейността си към външни лица. Подписан е договор
за счетоводно-консултантско обслужване с „ЕИС Консултинг“ ЕООД от 04.01.2015 г.,
както и договор за правно обслужване с адвокат Гергана Даскалова от 11.11.2015 г.
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-2690 от 10.05.2016 г., ЕСО ЕАД декларира, че „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ 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 гореизложените данни и представените доказателства се установи, че „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ 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“.
Представени са данни за управленската и организационната структура на „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД. Дружеството се управлява от управител и разделя дейността си в
следните отдели:
 Диспечерски отдел
 Търговски отдел
 Отдел за работа с потребители
 Административно-лoгистичен отдел
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е приложило копие от диплома за завършено висше
образование и автобиография на управителя на дружеството. Дружеството заявява, че
няма опит в извършването на дейността „търговия с електрическа енергия“, но декларира,
че ще я извършва съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и приетите въз основа на него подзаконови
нормативни актове.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ 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“.
Относно наличието на финансови възможности на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ 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).
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило бизнес план за управление и развитие на
дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2016 г. - 2020 г., с прогнозни
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счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес
плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
В представения бизнес план дружеството прогнозира продаденото количество
електрическа енергия да се увеличава от 14 640 MWh през 2016 г. до 876 000 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

78,50

78,50

81,50

81,50

81,50

Средна покупна цена

лв./MWh

69,20

76,20

78,00

78,00

78,00

Количества търгувана
електроенергия

МВтч

14 640

219 000

438 000

657 000

876 000

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016
2017
2018
2019
2020
Приходи

1 572

24 697

50 707

76 060

101 415

Разходи
Счетоводна печалба
Финансов резултат

1 497
10
9

24 298
114
103

49 316
791
712

73 905
1 310
1 179

98 478
1 755
1 579

В представения бизнес план „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД предвижда общите
приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 1 572 хил. лв. за 2016 г. да
достигнат до 101 415 хил. лв. през 2020 г.
Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 1 497 хил. лв. за 2016
г. да достигнат 98 478 хил. лв. през 2020 г.
„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД очаква печалбата да се увеличи и от 9 хил. лв. за
първата година на лицензионна дейност да достигне 1 579 хил. лв. през 2020 г.
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД с изходящ № 0277-58034051 от 22.04.2016 г. в уверение на това, че „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД е клиент на
същата банка и има открита сметка, наличността по която към 22.04.2016 г. е 156 061 лв.
Размерът на наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението в
съответствие с 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, „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД 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.
10

Изказвания по т.2:
Докладва П. Младеновски.
И. Иванов каза, че на откритото заседание заявителят изцяло е одобрил доклада.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари относно
проекта на решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетика 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:
1. Издава на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, с ЕИК 203600397, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В, лицензия № Л474-15 от 21.06.2016 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 „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (А.Йорданов,
В.Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г.
на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“, установи следното:
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на „РЕИЖ
ЕНЕРДЖИ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“, с включени 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. 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-30 от 02.03.2016 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-152 от 01.06.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по
Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от
ЗЕ, на 14.06.2016 г. е проведено открито заседание, за което заявителят не е изпратил свой
представил.
След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема
за установено следното:
Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. №
20160215160345 от 15.02.2016 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната
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форма на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК
203590729, със седалище и адрес на управление: гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“
№ 2.
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД има следния предмет на дейност:
Производство на електрическа енергия от ВЕИ, проектиране, монтаж,
строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, посредничество и агентство
на български и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламноинформационна дейност, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, оказионна,
консигнационна, разносна търговия с всякакви стоки, услуги, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки и всички други незабранени от закон дейности.
Дружеството извършва дейностите, за които са въведени ограничения след получаване на
необходимото разрешение /лицензия/, регистрация след необходими административни
процедури за целта.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Драганов Ватахов.
Размерът на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Съдружници в
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД са Георги Драганов Ватахов с дял от капитала в размер на 3000
лв. и Дилян Георгиев Ватахов с дял от капитала в размер на 2000 лв.
От посочените по-горе данни се установи, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на
условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице,
регистрирано по Търговския закон.
Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от
07.10.2015 г., издадено от Национална агенция за приходите, считано от 07.10.2015 г.
дружеството е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен № по ДДС: BG
203590729.
От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и „б“ от НЛДЕ
декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от правото
да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството.
Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“
от НЛДЕ, с 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 същата
дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия
за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, 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.
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“ с права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“ липсва енергиен обект.
Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.
Дружеството счита исканият срок за обоснован с мотива, че това е оптималният срок за
изпълнение на поставените от „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД цели и инвестиционни
намерения. Според заявителя факторите, които обуславят десетгодишния срок, се
определят от отварянето на електроенергийния пазар в България на 01.07.2007 г.,
хармонизацията на всички нормативни документи в енергийния сектор с правото на
Европейския съюз, повишаването на професионализма на всички участници на
либерализирания пазар, ратифицирания от България Договор за енергийна общност и
възможността за свободна търговия с електрическа енергия както на българския пазар,
така и в региона на Балканите и ЕС. Дружеството посочва, че развитието на регионалния
12

пазар на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ при
възможно най-изгодни условия както за производители и потребители, така и за техните
посредници. Заявителят счита, че конкуренцията между участниците на либерализирания
пазар ще наложи въвеждането на необходимите мерки за гарантиране сигурността на
доставките за потребителите.
С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД да
бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 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“, „РЕИЖ
ЕНЕРДЖИ“ ООД ще използва офис, находящ се в гр. Пирдоп, община Пирдоп, Област
София, ул. „Георги Бенковски“ № 2. Дружеството е представило договор за наем, сключен
с „РЕИЖ“ ЕООД.
В заявлението си „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило данни за материални
ресурси, изградена информационна и телекомуникационна структура и софтуер за
извършване на дейността по лицензията. Техническите средства, чрез които е реализирана
ИТ инфраструктурата, са следните:
 Компютър Acer Aspire V3-572G-70PU;
 Софтуер;
 Microsoft Windows 10 64 bit
 Microsoft Office Home and Business 2016 64 bit
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-6462/4 от 02.02.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ 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 „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ 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“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по
Търговския закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за
изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.
Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита
относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за
опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат
контрол върху новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба
заявителят следва да представи данни за управленската и организационната си структура,
за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и
квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на
лицензиране. В тази връзка, освен гореизброените данни, заявителят следва на основание
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чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ да представи и доказателства за наличието на персонал и
неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на
електрическа енергия.
В заявлението си дружеството е предоставило данни за организационна структура
и човешки ресурс, както управленски, така и експертен, който ще бъде зает в
упражняването на дейността „търговия в електрическа енергия“. Организационната
структура включва:
 Управител,
 Звено „Енергетици“
 Специалист „Информационни технологии“
 Специалисти „Финансови въпроси“
Видно от представената професионална автобиография на управителя на „РЕИЖ
ЕНЕРДЖИ“ ООД, същият разполага с богат опит в областта на енергетиката.
Представена е справка от Национална агенция за приходите с изх. №
23388163007621 от 25.03.2016 г. за назначени шестима служители на трудово
правоотношение в дружеството. На експертно ниво служителите на дружеството
разполагат с необходимата квалификация и с опит от други компании с такава дейност.
Представени са дипломи за завършено средно и висше образование на служителите, които
ще са заети с дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството
доказателства се установи, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД отговаря на изискванията за
наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на
лицензионната дейност, 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).
„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. за
управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни
счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес
плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба,
на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 1450 MWh през
2016 г. до 2 950 MWh през 2020 г. Основните продажби ще са на ниво високо напрежение
и за износ.
Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и цените за небалансите през периода на бизнес плана, са:
Показател
Мярка
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средна
лева/
покупна
79.31
80.9
81.22
86.96
88.84
MWh
цена
Средна
лева/
продажна
88.96
89.09
88.16
93.51
95.93
MWh
цена
Количество
търгувана
ел. енергия

MWh

1 450

2 200

2 450

2 620

2 950

Ръст спрямо
предходната
година

%

0

52

11,4

6,9

12,6

14

Цена за
балансираща
енергия излишък
Цена за
балансираща
енергия недостиг

лева/
MWh

лева/
MWh

17,2

19,5

19,5

21

21,8

172

172

175

179

184

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД очаква значителен ръст в приходите си с повече от 1/3 за
втората година от лицензионната дейност, спрямо първата, като за 5-тата година от бизнес
плана е предвидено нарастване с повече от 2 пъти спрямо първоначалната година. С почти
същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 5 хил. лв.
за 2016 г., до 10 хил. лв. през 2020 г.
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020
г. е представена по-долу:
Прогноза
Показатели в хил. лева
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
140
207
228
258
295
Приходи
в т.ч. продажба на ел.
129
196
216
245
283
енергия
в т.ч. продажба на бал.
10
10
12
12
12
енергия
134
197
220
250
284
Разходи
в т.ч. от покупка на ел.
115
178
199
228
262
енергия
в т.ч. от покупка на бал.
2
2
3
4
4
енергия
6
9
8
8
11
Счетоводна печалба
5
8
7
7
10
Финансов резултат
СК/ДА

1,67

1,67

1,67

1,67

-

Поради естеството на дейността си „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД не предвижда
придобиване на дълготрайни активи. Краткотрайните активи и неразпределената печалба
са с нарастващи стойности за целия период на бизнес плана.
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. № 028/23.02.2016 г. от „Обединена Българска
Банка“ АД в уверение на това, че „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД е клиент на същата банка и
има открита сметка, наличността по която към 23.02.2016 г. е 152 436,93 лв. Размерът на
наличната сума надхвърля минимално изискуемия размер на обезпечението в
съответствие с 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 и представените в пазарния анализ данни, „РЕИЖ
ЕНЕРДЖИ“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на
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стандартна 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 съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.
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 „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД 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. Проектът на договор урежда 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.3:
Докладва П. Младеновски.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари относно
проекта на решение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетика 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:
1. Издава на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД, с ЕИК 203590729, със седалище и адрес на
управление: гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“ № 2, лицензия № Л-475-15 от
21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
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 „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (А.Йорданов,
В.Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от
25.02.2015 г. на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на лицензия № Л202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“,
установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е16

ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за продължаване срока на
лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 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-61 от 06.03.2015 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.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 06.03.2015 г. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД 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 не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради
което с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 09.06.2015 г. на заявителя е указано да предостави
допълнителна информация и документи.
С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 26.02.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 03.05.2016 г.
и вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 17.05.2016 г. заявителят е представил допълнителни 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:
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД притежава лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години, изменена с
Решение № И1-Л-202 от 22.07.2009 г. на КЕВР и Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. на
КЕВР по отношение наименованието и седалището на лицензианта.
В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е подало на основание чл.
56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г., с което дружеството е
поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.
По аргумент от чл. 55, ал. 3 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 1 от
НЛДЕ, в хода на административното производство лицензията не е прекратена, поради
изтичането на нейния срок, тъй като е налице висящо производство за продължаване на
срока на издадената лицензия, по което КЕВР следва да постанови решение.
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.
От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието е видно, че „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД
е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е
акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 131577969, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4.
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Георги
Александров Кънчев, Юрий Аспарухов Николов и Захарий Тодоров Зарков. Представител
на дружеството е Юрий Аспарухов Николов.
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е с предмет на дейност:
Търговия с електроенергия, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лева и е разпределен в 4000 броя
акции, всяка с номинална стойност 100 лева, от които 2040 броя обикновени, налични
акции на приносител с право на глас, и 1960 броя обикновени, налични поименни акции с
право на глас.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“,
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б. „д“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД, 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, дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в
несъстоятелност, на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия“ и няма издаван акт за отказ да се издаде на дружеството лицензия
за дейността „търговия с електрическа енергия“.
Предвид изложените по-горе факти и направен анализ 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
аргумента, че очакванията за благоприятна макроикономическа среда, както и пълната
либерализация на вътрешния пазар на електрическа енергия в България, последвани от
присъединяването на държавата към обединения европейски енергиен пазар дават
позитивни индикации за всички настоящи и бъдещи участници на свободния пазар в
момента, включително и за „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД. В допълнение дружеството
изтъква, че е в етап на финализиране на преговорите с потенциални купувачи на
електрическа енергия на вътрешния и външен пазар, като първоначално е заложено
реализирането на тези сделки да бъде в следващия 5-годишен период.
Предвид гореизложеното, искането на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде
продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа
енергия“ е допустимо.
Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на
дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия.
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 10.06.2016 г. „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) уведомява, че за периода от 27.02.2016 г. до момента, „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД не е извършвало сделки на пазара на електрическа енергия, както и не е
участвало в търгове за разпределение на физически права за пренос по междусистемните
сечения на контролната зона на ЕСО ЕАД и съседните му контролни зони и не е
придобивало търговски права за пренос.
Видно от интернет страницата на ЕСО ЕАД, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е
регистрирано с ID № 32XEP-AD-------S като търговец на електрическа енергия, като към
момента дейността е със статус „Активен“.
Дружеството е предоставило изпълнението на основните си дейности чрез
възлагане на „Енерджи Инвест Юръп“ АД, регистрирано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 201315403, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, офис 5, притежаващо лицензия № Л-347-15 от
27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, регистрирано на
пазара на балансираща енергия като „координатор на стандартна балансираща група“ с
идентификационен № CBG016. Дружеството се представлява от Петър Тонев Иванов –
изпълнителен директор. Между двете дружества е сключен договор за аутсорсинг на
услуги, свързани с предоставянето на техническа и материална обезпеченост на дейността
по търговия с електрическа енергия на местния и международния пазар от 16.11.2015 г.
По този начин от страна на „EЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД са предоставени на „Енерджи
Инвест Юръп“ АД вътрешни функции за изпълнение, т.е. е извършен трансфер на
ежедневното изпълнение на дейностите по търговия с електрическа енергия на местния и
международен пазар на ниво техническо изпълнение, без да се трансферират функциите
на управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД. Съгласно посочения договор за аутсорсинг
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД използва кадровия и технически ресурс на „Енерджи Инвест
Юръп“ АД, включително на „Енерджи Инвест Юръп“ АД е предоставена функцията на
бекофис, изразяваща се в окомплектоване и изпращане на документи, поддържане на
кореспонденция с търговски партньори, държавни институции и ведомства, обработване и
въвеждане на база данни. По този начин разходите по кадровата и техническа
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обезпеченост на дейностите на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД са сведени до минимум, без
това да се отразява на координацията и своевременното изпълнение на определени бизнес
задачи, свързани с предмета на дейност на дружеството.
Според „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД извършването на бекофис дейностите от страна
на „Енерджи Инвест Юръп“ АД на този етап не налага наемане или покупка на офис
помещение. В бъдеще, в рамките на времевия период на предложения от дружеството
бизнес план, е заложено „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД да ползва офис помещения, които са
обзаведени и оборудвани, като разходите за тях са представени в прогнозен отчет за
доходите, като офис техника и оперативни разходи.
Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“.
В договора за аутсорсинг на услуги, свързани с предоставянето на техническа и
материална обезпеченост на дейността по търговия с електрическа енергия на местния и
международния пазар от 16.11.2015 г., е приложен списък с посочени трима служители на
„Енерджи Инвест Юръп“ АД, които ще изпълняват тези дейности за „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД.
При доказана рентабилност на основната икономическа дейност и съответно
утвърждаване на пазара на електрическа енергия, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД ще ползва
при управление на дейността услугите на специалисти за финансово/счетоводния отдел,
юридическия отдел, както и специалист „Информационни технологии“. На трудов
договор ще бъдат назначени 6 служители, които в бъдещ период ще нараснат до 9.
Разходите по назначаването и издръжката на персонала са представени като разходи за
персонал в прогнозен отчет за доходите към бизнес плана.
Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи извод, че „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да
изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“.
Относно финансовите възможности на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД за извършване 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, дружеството е
представило бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни финансови
отчети.
Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа
енергия, и количествата на търгувана електроенергия са показани в следната таблица:
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

45 000

175 000

252 000

300 000

430 000

Средна
продажна цена
(лева/ MWh)

71

73

78

81

81

Средна
покупна цена
(лева/MWh )

68

71

75

78

78

Количество
(GWh)

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г.,
като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Приходи
хил. лв.
3 195
12 775
19 656
24 300
34 830

19

в т.ч. от
продажба на
електрическа
енергия

хил. лв.

3 195

12 775

19 656

24 300

34 830

Разходи

хил. лв.

3 176,9

12 743,1

19 510,5

24 157,3

34 391,3

в т.ч. стойност
на закупена
електрическа
енергия

хил. лв.

3 060

12 425

18 900

23 400

33 540

хил. лв.

18,1

31,9

145,5

142,7

438,7

хил. лв.

16,29

28,71

130,95

128,43

394,83

1,46
1,03
0,1

2,36
1,09
0,15

6,32
1,27
0,33

4,84
1,31
0,4

5,72
2,86
2,25

Счетоводна
печалба
Текущ финансов
резултат
СК/ДА
КА/КП
СК/(ДП+КП)

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.
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 съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е
представило банково удостоверение от „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД с изходящ №
161-110 от 03.05.2016 г. в уверение на това, че „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД е клиент на
същата банка и има открита сметка, наличността по която към 08.04.2016 г. е 150 000 лв.
Сумата по специалната сметка е в съответствие с изискуемия съгласно чл. 19, ал. 2 от
Правилата размер на обезпечението от 1/24 част от годишния оборот от търговия с
електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 000
лв, видно от последния годишен финансов отчет на дружеството.
Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази
заложените в бизнес плана параметри, „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД ще притежава
финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на
дейността „търговия с електрическа енергия“ за новия срок на лицензията.
Изказвания по т.4:
Докладва П. Младеновски. По време на закрито заседание на Комисията за приемане
на доклада Е. Харитонова е поставила въпрос относно дружеството: дали от края на срока
на лицензията до настоящия момент дружеството е извършвало дейност без лицензия.
Работната група е направила проверка и е изпратила писмо до ЕСО ЕАД. От ЕСО ЕАД е
потвърдено, че дружеството не е извършвало сделки с електрическа енергия през посочения
период. След проведеното открито заседание не са постъпили нови факти и обстоятелства,
която да променят вече изложеното от работната група.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 13,
ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Продължава срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
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„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК
131577969, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 96,
ет. 1, ап. 4, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия
срок, така както последните са регламентирани в № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, изменена с
Решение № И1-Л-202 от 22.07.2009 г. на КЕВР и Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. на
КЕВР по отношение наименованието и седалището на лицензианта;
3. Одобрява на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (А.Йорданов,
В.Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016
г. от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия, установи следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. от
„Топлофикация София“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на основание чл. 51, ал. 1,
т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 64, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), във връзка с извеждане от
експлоатация на основни съоръжения в ТЕЦ „София Изток“.
В тази връзка със заповед № З-E-67 от 27.04.2016 г. на председателя на КЕВР е
създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в
заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на искането.
На основание чл. 65, ал. 3 от НЛДЕ с писмо с изх. № E-ЗЛР-И-23 от 28.04.2016 г. от
дружеството е поискано да представи следната допълнителна информация:
1. Финансова обосновка на очакваните разходи и приходи, като резултат от
извеждане от експлоатация на ТГ № 3 и ТГ № 4 в ТЕЦ „София Изток“, съответно чрез
демонтаж и продажба.
2. План и срокове за извеждане от експлоатация на ТГ № 3 и ТГ № 4 в ТЕЦ „София
Изток“, както и очакван срок за изграждането на новата противоналегателна турбина.
С писмо с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 11.05.2016 г. дружеството е представило исканата
информация.
Резултатите от извършения анализ на фактите и обстоятелствата по заявлението с вх.
№ E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-163 от 02.06.2016 г.,
който е приет от КЕВР с решение по т. 9 от Протокол № 118 от 07.06.2016 г. В изпълнение
на изискванията на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 14.06.2016 г. КЕВР е провела открито
заседание във връзка с подаденото заявление, на което представител на дружеството е
заявил, че приема доклада изцяло, без възражения.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка се установи следното:
„Топлофикация София” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 /двадесет/ години, на
лицензия
№ Л-031-02 от 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия и на лицензия № Л-03321

05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия за срок от 20 /двадесет/ години на
територия в град София.
Заявителят е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при
Министерство на правосъдието, с ЕИК 831609046, седалище и адрес на управление:
Република България, област София, община Столична, гр. София 1680, район Красно село,
ул. „Ястребец” № 23 Б.
Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. съдържа всички необходими
реквизити, съгласно чл. 65 от НЛДЕ. Заявлението е допустимо и КЕВР следва да се
произнесе по него.
Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката
(ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по
искане на лицензианта. Извеждането от експлоатация на ТГ 3 и на ТГ 4, представляващи
основни съоръжения за изпълняване на лицензионна дейност по производство на
електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ ЕАД, налага изменение на
лицензията по отношение на енергийния обект, за който е издадена. Съгласно чл. 49, ал. 2,
т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява
лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е
приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по
аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ съставлява изменение на лицензията. В допълнение,
съгласно чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията
при извеждане от експлоатация на генериращи мощности. Към заявлението си
„Топлофикация София” ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 „Списък и
технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия“ към лицензия за производство на
електрическа и топлинна енергия № Л-032-03 от 15.11.2000 г., с предложение то да бъде
изменено.
Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до
изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
Исканото изменение, поради извеждане от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ
„София Изток“, няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до
актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на
обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и
технологични характеристики.
От изложеното следва изводът, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1
от ЗЕ, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ за изменение на лицензията за
производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на обектите, чрез които
се извършва лицензионната дейност.
Със свое решение № Л-032 от 15.11.2000 г. Комисията е издала на „Топлофикация
София” ЕАД лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и
топлинна енергия за срок от 20 години. Дейността по лицензията се осъществява в 2
топлоелектрически централи - ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток”, съоръженията на
които са описани в Приложения № 1, № 2 и № 2а към лицензията.
Комисията е изменила издадената лицензия със следните решения:
- № И3-Л-032 от 10.10.2011 г. по отношение на енергийния обект, като за ТЕЦ
„София” са заличени основни съоръжения: парогенератори ПГ-2, ПГ-3, ПГ-4 и ПГ-5 и
турбогенератори
ТГ-4 и ТГ-5 и е променена инсталираната електрическа мощност от 100 MW на 75
MW и инсталираната топлинна мощност от 1 425 MW на 1 218 MW;
- № И4-Л-032 от 28.08.2015 г. във връзка с въвеждането в експлоатация в ТЕЦ
„София“ на нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 9 и промяна на
инсталираната електрическа мощност от 75 MWе на 110 MWе.
- № И5-Л-032 oт 22.12.2015 г. във връзка с въвеждането в експлоатация на нова
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производствена мощност – турбогенератор ст. № 8А (ТГ 8А) и извеждане от експлоатация
на турбогенератор ст. № 6 (ТГ 6) в ТЕЦ „София“ и промяна на инсталираната
електрическа мощност от 110 MWе на 72 MWе.
Към момента на подаване на заявлението в ТЕЦ „София изток” са инсталирани
следните основни съоръжения за комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия:
Енергийни парогенератори
– четири броя парогенератори (ПГ ст. № 1 до № 4) тип 1В-220-96 със следните
технически характеристики: номинално паропроизводство 220 t/h, минимално
паропроизводство 90 t/h, номинални: налягане на прегрятата пара 9,6 MPa, температура на
прегрятата пара 540 °С, температура на питателна вода 215 °С, проектното гориво е мазут
(работи на природен газ, мазут - резервно гориво), въведени в експлоатация от 1964 г. –
1968 г.
– три броя ПГ ст. № 5 до № 7 тип ПК 220, въведени в експлоатация през 1988 г. и
1989 г., с номинални: паропроизводство 220 t/h, налягане на прегрятата пара 13,53 MPa,
температура на прегрятата пара 535 °С, температура на питателна вода 230°С, проектно
гориво – мазут, природен газ.
Турбогенератори (ТГ)
- ТГ 1, ТГ 2, ТГ 3 и ТГ 4 са с турбини тип VPТ 30-90/10/1,2, въведени съответно в
експлоатация през 1964 г. (ТГ 1 и ТГ 2) и през 1967 г. (ТГ 3 и ТГ 4), с номинални
параметри: електрическа мощност 30 MW, разход на пара на вход – 190 t/h, налягане на
парата на вход – 9,1 MPa, температура на вход 535 0С; налягане на парата в пароотбора за
промишлени нужди - 1,0 MPa, разход на пара на пароотбора за промишлени нужди - 85
t/h, максимален разход – 95 t/h, налягане на парата в пароотбора за топлофикационни
нужди - 0,12 MPa, разход на пара в пароотбора за топлофикационни нужди 60 t/h, и с
електрически генератор тип 6Н6176/2 с генераторно напрежение 6,3 kV.
- ТГ 5 е с турбина тип PR68/66-130/10/0,8/ с бойлер-кондензатор – въведена е в
експлоатация през 1988 г., с номинални параметри - мощност 66 MWе, разход на свежа
пара – 420 t/h, температура на вход 530 0С налягане на парата на вход – 12,75 MPa,
параметри на парата в регулируемия промишлен пароотбор: налягане – 1,0 МРа,
температура – 240 0С, максимален разход – 250 t/h, и с електрически генератор тип
1HY632810/2HH с генераторно напрежение 13,98 kV.
Към момента на подаване на заявлението общо инсталираните мощности в ТЕЦ
„София Изток” са: електрическа - 186 MW и топлинна - 1 872 MW.
С настоящото заявление дружеството е поискало изменение на лицензията за
производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с извеждане на
турбогенератори № 3 и № 4.
Мотивите на дружеството за исканото изменение на лицензията са следните:
ТР „София Изток” е най-големият топлоизточник за комбинирано производство в
„Топлофикация София” ЕАД и осигурява топлинна енергия за битови нужди на 38,38% от
клиентите в гр. София. Централата е изградена за комбинирано производство на
електроенергия и топлоенергия. За тази цел са монтирани 7 броя енергийни котли, 5 броя
турбогенератори и 8 броя водогрейни котли с необходимите към тях спомагателни
съоръжения. Въведена е в експлоатация през 1964 г., когато са изградени два енергийни
котли ЕК 220 t/h и две парни турбини с електрическа мощност по 30 MWе. Съоръженията
са произведени от I-ви Бърненски машиностроителен завод – Чехословакия. На турбини
№ 1 и № 2 през периода 1992 - 1994 г. е извършен капитален ремонт с подмяна на част
високо налягане.
През 1967 г. е въведено в експлоатация I-во енергийно разширение на централата,
като са монтирани още два енергийни котли (ЕК №3 и ЕК №4) и две турбини (ТГ №3 и ТГ
№4), идентични с тези при пускането на централата.
По време на дългогодишната експлоатацията на турбогенератор № 3 не са правени
съществени реконструкции и той е в лошо техническо състояние. Цилиндър високо
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налягане и клапанна кутия са с изтекъл ресурс на метала. По време на последния ремонт
са открити множество пукнатини, които поради липса на достъп не са отстранени. Голяма
част от спомагателните съоръжения (регенеративна система, маслена система, помпи) и
електрическото оборудване са физически амортизирани, поради което ТГ 3 е изведен
временно от експлоатация през 1999 г. и след тази година не е включван в работа.
Работни часове до август 1999 г. – 181 311 ч. Последните режимни балансови
изпитания са през м. юли 1986 г. Общо пускания (спирания) 727 бр.
По време на експлоатацията на ТГ 4 не са правени съществени реконструкции и той
е в незадоволително техническо състояние. Многократно са обработвани разьомите на
клапанната кутия, поради възникващите кривини. При включване на подгревател ВН и
натоварване на турбината възникват вибрации над допустимите в предна лагерна стойка.
Паропроводът ВН след стопорен клапан е с изчерпан ресурс на метала.
Работни часове до м. март 2016 г. – 230 576 h. Последните режимни балансови
изпитания са през м. август 2003 г. Общо пускания (спирания) 869 бр.
Двата турбогенератори не отговарят на критериите за постигане на високо
ефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
За по-добра ефективност при комбинираното производство на топлинна и
електрическа енергия е предвиден демонтаж и цялостна реконструкция и модернизация на
ТГ 3 и ТГ 4. Целта на тази реконструкция е подмяна на турбините от кондензационни с
два регулируеми пароотбора в противоналегателни с един регулируем пароотбор, като
парата от противоналягането подгрява вода за отопление и битово горещо водоснабдяване
(БГВ) в основния топлообменник (бойлер-кондензатор), разположен под турбината.
Промяната на типа на турбината ще доведе до:
- постигане на критериите за високо ефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия;
- по-голяма икономичност на комбинирания цикъл;
- повишаване дела на произведената топлинна енергия;
- запазване или увеличаване на разполагаемата електрическата мощност;
- удължаване срока на експлоатация на турбогенераторите поне с 25 г.;
- намаляване собствените нужди на ел. енергия;
- използването на съвременна система за автоматизация и управление на
технологичните процеси и подобряване условията за безопасен труд.
След извеждането на ТГ 3, същият ще бъде поетапно предаден за вторични
суровини.
ТГ 4 ще бъде обявен за продажба съгласно изискванията.
Предвидено е ТГ 3 да бъде преобразувана от кондензационна турбина с
топлофикационен пароотбор в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за
топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания на
Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. При
реконструкцията е заложено да бъде запазен електрическият генератор с инсталирана
мощност 30 MWе, като се разчита да бъде постигната топлинна мощност в бойлеркондензатора над 80 MWt.
През 2015 г. е подготвена частично тръжната документация. Изграждането и
внедряването в експлоатация е планирано да бъде до края на 2019 г.
Инвестиционната разработка за модернизация на ТГ 4 е аналогична на тази за ТГ 3,
като също се цели да бъде преобразувана ТГ 4 от кондензационна турбина с
топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер-кондензатор за
топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания за
високоефективно комбинирано производство. При реконструкцията е заложено да бъде
заменен и електрическият генератор с нова инсталирана мощност, която да съответства на
изискването да бъде постигната топлинна мощност в бойлер-кондензатора около 90 MWt.
След одобряването на тръжната документация от консултанта през юли 2015 г.
стартира тръжната процедура за избор на изпълнител, като изграждането и внедряването в
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експлоатация е планирано да бъде в края на 2019 г.
В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното:
- протокол № 10 от редовно заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация
София” ЕАД от 04.04.2016 г. относно извеждане от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4;
- актуализирано приложение № 1 „Списък и технически характеристики на
основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия“.
С извеждането от експлоатация на старите ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” общо
инсталираната електрическа мощност се променя от 186 MW на 126 MW, а общо
инсталираната топлинна мощност - 1 872 MW, остава непроменена, което води до
актуализиране на приложение № 1 „Списък и технически характеристики на основните
съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия“, така както е предложено от дружеството.
В резултат на горното лицензията за производство на електрическа и топлинна
енергия на „Топлофикация София“ ЕАД следва да бъде изменена, като се одобри
актуализирано приложение № 1 към лицензията.
Извеждането от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4 няма да доведе до нарушаване
снабдяването на потребители с електрическа енергия.
Дружеството е представило финансова обосновка на очакваните приходи и разходи,
като резултат от извеждане от експлоатация на ТГ № 3 и ТГ № 4 в ТЕЦ „София Изток“,
съответно чрез демонтаж и продажба, както следва:
- Турбогенератор ТГ 3 е физически и морално амортизиран с нулева остатъчна
стойност. Същият ще бъде демонтиран и предаден на скрап, като очакванията по
първоначална оценка са, че металните отпадъци са около 350 t, а очакваните нетни
приходи от продажба на металите след приспадане на разходите за демонтажа ще бъдат в
размер на 100 хил. лв.;
- Турбогенератор ТГ 4 към 01.01.2016 г. е с остатъчна стойност в размер на 267 хил.
лв., вследствие на което ще бъде обявен за продажба. Дружеството заявява, че
справедливата пазарна стойност ще се определи от лицензиран оценител. Разходите по
демонтажа ще бъдат включени в договора за изграждане и въвеждане в експлоатация на
новата противоналегателна турбина.
Финансирането на изграждането на новите съоръжения ще се извърши със средства,
отделени за изпълнение на плана за Дерогация на Директива 2009/29/ЕО.
Изказвания по т.5:
Докладва И. Александров. Проектът на решение касае извеждането от експлоатация
на Турбина № 3 и Турбина № 4. След проведеното открито заседание не са настъпили нови
обстоятелства, които да променят изводите от решението.
И. Иванов добави, че по време на отритото заседание представителите на
„Топлофикация София” ЕАД изцяло са се солидаризирали с доклада и изводите на
работната група. Председател прочете проекта на решение, предложен от работната група.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона
за енергетиката и 61, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от
21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Изменя издадената на „Топлофикация София” ЕАД лицензия № Л-032-03 от
15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, във връзка
с извеждане от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“.
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2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Описание на обектите и техните
технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, приложение към
настоящото решение.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа (А.Йорданов,
В.Владимиров, Г. Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. Издава на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 200117087, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Незабравка“ № 25, бл. „Парк хотел Москва“, ет.
6, ап. 614, лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 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 „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. –
2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД правила за работа с потребители
на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.2 както следва:
1. Издава на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД, с ЕИК 203600397, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, офис 5В, лицензия № Л474-15 от 21.06.2016 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 „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.3 както следва:
1. Издава на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД, с ЕИК 203590729, със седалище и адрес на
управление: гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“ № 2, лицензия № Л-475-15 от
21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
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 „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.;
3. Одобрява на „РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД правила за работа с потребители на
енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
По т.4 както следва:
1. Продължава срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК
131577969, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 96,
ет. 1, ап. 4, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията;
2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия
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срок, така както последните са регламентирани в № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за дейността
„търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД, изменена с
Решение № И1-Л-202 от 22.07.2009 г. на КЕВР и Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. на
КЕВР по отношение наименованието и седалището на лицензианта;
3. Одобрява на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ АД бизнес план за периода 2016 г. - 2020 г.,
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия.
По т.5 както следва:
1. Изменя издадената на „Топлофикация София” ЕАД лицензия № Л-032-03 от
15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, във връзка
с извеждане от експлоатация на ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток“.
2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „Описание на обектите и техните
технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, приложение към
настоящото решение.
Приложения:

1. Решение на КЕВР № Л-473/21.06.2016 г.относно заявление на „САСА ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ООД
2. Решение на КЕВР № Л-474/21.06.2016 г. относно заявление на „АГОРА
ЕНЕРДЖИ“ ООД.
3. Решение на КЕВР № Л-475/21.06.2016 г. относно заявление на „РЕИЖ
ЕНЕРДЖИ“ ООД.
4. Решение на КЕВР № И3-Л-202/21.06.2016 г. относно заявление на „ЕЛФОР
БЪЛГАРИЯ“ АД.
5. Решение на КЕВР № И6-Л-032/21.06.2016 г. относно заявление от
„Топлофикация София“ ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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