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П Р О Т О К О Л 
 

№ 208 

 
София, 14.10.2015 година 

 

 

Днес, 14.10.2015 г. от 11:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван 

Н. Иванов.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 

Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, П. Младеновски – 

началник на отдел „Ценово регулиране – електрически мрежи, търговия и пазари“ и екс-

перти на КЕВР. 
 

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Доклад и проект за решение относно заявление с вх. № ДОИ-11 от 13.08.2015 г. 

за достъп до обществена информация. 
Работна група: Елена Маринова, Ивайло Александров,  

Анелия Петрова, Силвия Петрова 

 

2. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - 

енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. 
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева 

 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № ДОИ-11 от 13.08.2015 г. 

за достъп до обществена информация, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Kомисията) е постъпило 

заявление с вх. № ДОИ-11 от 13.08.2015 г. за предоставяне на достъп до обществена 

информация, подадено от Константин Делисивков – изпълнителен директор на Българска 

федерация на индустриалните енергийни консуматори, съдържащо искане за предоставяне 

на копия на технически носител на информация относно предвижданите за едногодишен 

период електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване 

към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на 
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електрическа енергия от възобновяеми източнци, по райони на присъединяване и нива на 

напрежение за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 
Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) урежда обществените отно-

шения, свързани с правото на достъп до обществена информация (чл. 1 от ЗДОИ).  
Легалното определение на понятието „обществена информация“ е регламентирано в  

чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, като по смисъла на посочената разпоредба такава е всяка информа-

ция, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на граж-

даните да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона су-

бекти. Задължените субекти по чл. 3 от ЗДОИ следва да предоставят информацията, която 

е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична.   
От друга страна, на основание чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона за енер-

гията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) КЕВР одобрява и публикува на интернет стра-

ницата си предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за 

присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.  
Предвид гореизложеното, съгласно действащата нормативна уредба, със свои реше-

ния № ЕМ-01 от 29.06.2012 г., № ЕМ-02 от 28.06.2013 г. и № ЕМ-03 от 01.07.2014 г. КЕВР 

е одобрила предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за 

присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по райони на присъе-

диняване и нива на напрежение за периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2015 г. Посочените 

решения са публикувани на интернет страницата на Комисията и са общодостъпни.  
За периода след 30.06.2015 г. КЕВР не следва да приема решения по чл. 22, ал. 5 от 

ЗЕВИ за одобряване на предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат 

предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мре-

жи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, пора-

ди следното: 
Съгласно ал. 2 във връзка с ал. 1 на чл. 25 от ЗЕВИ мощностите, от които ще бъде 

произвеждана електрическа енергия от възобновяеми източници, за която производителят 

на електрическа енергия от възобновяеми източници е декларирал, че няма да ползва пре-

ференциални цени, не се включват в предвижданите електрически мощности по чл. 22, ал. 

5 от ЗЕВИ. Следователно в обхвата на решенията на Комисията за одобряване на пред-

вижданите електрически мощности са включени само тези за присъединяване към пренос-

ната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа 

енергия от възобновяеми източници, която се изкупува по преференциални цени. 
Предвид разпоредбите на § 54 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 17 от 2015 г.) и § 20 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за енергетиката (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) КЕВР следва да определя преференциални 

цени за енергийните обекти по чл. 24, т. 1 и т. 3 от ЗЕВИ. Обекти по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ са 

такива, които са обща инсталирана мощност до 30 kW включително и които се предвижда 

да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към 

електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии. Чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ обхваща обектите с комбиниран цикъл и 

индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в 

урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и които са с 

инсталирана електрическа мощност: до 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло 

животинският тор е не по-малко от 60 на сто и до 500 kW. По аргументи от чл. 147, ал. 1, 

т. 14 от Закона за устройство на територията и чл. 81, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 

22.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към 

преносната или към разпределителните електрически мрежи обектите по чл. 24, т. 1 и т. 3 

http://www.dker.bg/
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от ЗЕВИ не се включват в одобряваните електрически мощности по реда на чл. 22, ал. 5 от 

ЗЕВИ. 
 В връзка с горното, исканата информация, предмет на заявление за достъп до общес-

твена информация с вх. № ДОИ-11 от 13.08.2015 г. е публикувана на интернет страницата 

на Комисията и е общодостъпна. 
 

Изказвания по т.1: 

Докладва Е. Маринова. Заявлението за достъп до обществена информация е пода-

дено от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, която иска ин-

формация относно предвижданите, за едногодишен период, електрически мощности, кои-

то могат да бъдат присъединени към преносната и разпределителната електрически мре-

жи. Това се отнася до обекти, които произвеждат електрическа енергия от възобновяеми 

източници. Информацията е във връзка правомощията на Комисията по чл.  6, т. 3 и чл. 25, 

ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Съгласно тези разпоредби, КЕВР 

ежегодно приема решение, с което определя мощностите за присъединяване към съответ-

ните мрежи за производители от възстановяеми източници. Поискана е информация за 

периода 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Решенията на Комисията са публикувани на ин-

тернет страницата на КЕВР и са общодостъпни. Те обхващат периода от 2012 г. до 2015 г. 

След последната дата отпада задължението на Комисията да постановява такива решения. 

Работната група предлага на представителя на Българска федерация на индустриалните 

енергийни консуматори да бъде оказано, че изискваната информация за 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. е общодостъпна на интернет страницата на Комисията, а за 2016 г. информацията 

се съдържа в мотивите на настоящето решение. 

И. Иванов каза, че заявлението е подадено от Константин Делисивков – изпълните-

лен директор на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. Докла-

дът представя точно всички данни.  
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 2, т. 1  от Закона за достъп до 

обществена информация,   
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

 Указва на Константин Делисивков – изпълнителен директор на Българска 

федерация на индустриалните енергийни консуматори, че информацията относно 

предвижданите за едногодишен период електрически мощности, които могат да бъдат 

предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически 

мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източнци, по 

райони на присъединяване и нива на напрежение за 2013 г., 2014 г., 2014 г. и 2015 г. е 

общодостъпна на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, а 

по отношение искането за 2016 г. информация се съдържа в мотивите на настоящото 

решение. 
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, Р.Осман, А.Йорданов, 

В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков, Д. Кочков). 
 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 

02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”. 
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Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 

г. на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с елект-

рическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка 

с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(Наредба № 3).  
Със заповед № З-Е-176 от 07.09.2015 г. на председателя на Комисията е сформира-

на работна група със задача да извърши проучване на данните и документите, съдържащи 

се в подаденото заявление от „КААлекс - енерджи” ООД, с оглед установяване на пред-

поставки за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и да 

изготви доклад въз основа на резултатите от проучването на преписката и проект на реше-

ние заедно с мотивите към него. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3, поради 

което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съот-

ветствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.  
Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи 

следните изводи: 

І. Правни аспекти: 

1. Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20150820111919/20.08.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната 

форма на „КААлекс - енерджи” ООД e дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 

121690235, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, кв. 

„Гоце Делчев“, ул. „Луи Айер“ № 2, ет. 9.  
Дружеството се представлява заедно и поотделно от управителите Добринка Йов-

чева Лазарова и Божидар Ангелов Павлов. 

2. „КААлекс - енерджи” ООД е с предмет на дейност:  
Производство и продажба на енергийни суровини и източници, производство и 

продажба на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия на вътрешния и вън-

шния пазар, внос и износ на електрическа енергия и газ, проектиране, изгpaждaнe, монтаж, 

ремонт, поддръжка и експлоатация на енергийни cъopъжeния, производство на електрое-

нергия от възобновяеми енергийни източници както в страната, така и в чужбина, издава-

не и разпространение на печатна продукция, посредническа, представителна, рекламна, 

маркетингова, консултантска дейност и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена 

от закона. 

3. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева). 

Съдружници в дружеството са Добринка Лазарова с дял от капитала в размер на 

4000 лв. и Божидар Павлов с дял от капитала в размер на 1000 лв.. 

От посочените по-горе данни се установи, че „КААлекс - енерджи” ООД отговаря 

на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй като е лице, регист-

рирано по Търговския закон.  
4. Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална 

агенция за приходите, „КААлекс - енерджи” ООД е регистриран данъчен субект по Закона 

за данък добавена стойност (ЗДДС) с идентификационен номер по ДДС № BG121690235.   

5. От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а” и „б” от Наредба № 3 

декларации от управителите на „КААлекс - енерджи” ООД 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. 
6. Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от 

Наредба  № 3, с които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е 

в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност.   
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Предвид изложените по-горе факти и може да се направи извод, че издаването на 

исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, 

т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  
7. Вещни права 

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

теля 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 електричес-

ка енергия” липсва енергиен обект. 
8. Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 
Предлаганият срок е обоснован с оглед отварянето на електроенергийния пазар в 

България от 01.07.2007 г., очакваното откриване на електроенергийна борса в страната от 

началото на 2016 г., хармонизацията на всички нормативни документи в енергийния сек-

тор след приемането на България в ЕС, повишаването на професионализма на всички 

участници в либерализирания пазар на електрическа енергия, ратифицирания от България 

Договор за енергийна общност, и свободния достъп за търговия с електрическа енергия на 

българския пазар, Балканите и ЕС. Развитието на регионалния пазар на електрическа енер-

гия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ при възможно най-изгодни ус-

ловия както за производители и потребители, така и за техните посредници. Конкуренция-

та между участниците на либерализирания пазар ще наложи въвеждането на необходими-

те мерки за гарантиране сигурността на доставките за потребителите. За да изпълни цели-

те си и инвестиционните си намерения, заявителят счита за оптимален и обоснован срока 

от 10 години.    

ІІ. Технически аспекти. 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, „КААлекс-

енерджи” ООД ще използва офис, находящ се на адрес гр. София, ул. „Луи Айер” № 2, ет. 

9. Като доказателство заявителя е представил Договор за наем на недвижим имот и пре-

доставяне на услуги, сключен с „Камекс-М“ АД на 01.08.2015 г. Предмет на договора е 

предоставянето на „КААлекс-енерджи” ООД за временно и възмездно ползване на горе-

посочения недвижим имот за ползването му като офис.  

Съгласно чл. 11 от Наредба № 3, дружеството е представило доказателства за нали-

чието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва: 
- Работни компютри - 7 броя; 

- Сървъри - 2 броя; 

- UPS - 1 брой; 

- Телефонни линии - 4 броя; 

- Факс линии - 1 брой; 

- Връзка с интернет. 

Подсигурена е свързаност на работните станции в локална мрежа и организиран 

оторизиран достъп на служителите до ресурсите на сървърите. Дружеството декларира, че 

работните станции разполагат с необходимия софтуер. 

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

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

рявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД (ЕСО ЕАД). 
С писмо, с изх. № ЦУ-ПМО-4868/1/26.08.2015 г., ЕСО ЕАД декларира, че „КАА-

лекс-енерджи” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборуд-

ване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), не-
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обходими 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 „КААлекс-

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 Наредба № 3. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дей-

ността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „ко-

ординатор на стандартна балансираща група”.  
На основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от Наредба № 3, „КААлекс-енерджи” ООД е предс-

тавило доказателства и данни за управленската и организационна структура на  дружест-

вото, както и за образованието и квалификацията на управителя и назначените специалис-

ти включително дипломи за висше образование, сертификати и справки за назначен пер-

сонал. 
Съгласно представените данни „КААлекс-енерджи” ООД структурно е разделено 

на четири звена, като всяко от тях е с обособена и специфична дейност. Първоначално 

дружеството възнамерява да осъществява дейността „търговия с електрическа енергия“ 

със следните специалисти: 
- Управител – ръководи цялостната дейност на предприятието; 

- Енергетик – отговаря на всички технически въпроси свързани с дейността „тър-

говия с електрическа енергия“; 
- Специалист финансови въпроси – организира, ръководи, контролира и отговаря 

за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство; 

- Специалист информационни технологии – от дружеството посочват, че през 

първата година не предвиждат да назначат такъв служител; 

- Административен сътрудник. 

„КААлекс-енерджи” ООД посочва, че при необходимост и при разширяване на 

дейността ще привлече допълнителен човешки ресурс. Дружеството предвижда да про-

вежда обучения на персонала с цел повишаване на ефективността от лицензионната дей-

ност. 

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се при-

еме, че „КААлекс-енерджи” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ 

във връзка с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3 относно наличие на човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия”. 

III. Икономически аспекти: 

Целта на настоящия анализ е да се направи оценка на финансовите възможности на 

дружеството „КААлекс-енерджи” ООД за извършване на дейността „търговия с електри-

ческа енергия”. 
1. Бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., ; 

2. Банково удостоверение за наличието на специална сметка за обезпечение на задъл-

женията по сделките с електрическа енергия, със сума в размер на 1/24 част от годишния обо-

рот от търговия с електрическа енергия, но не по-малко от 150 хил. лв., на основание чл. 19 ал. 

2 от „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и елект-

роразпределителните мрежи”. 
С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г., „КААлекс-енерджи ” ООД потвържда-

ва, че е новоучредено дружество и до момента не е извършвало дейност. Дружеството не 

притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ. В изпълне-

ние на изискванията на чл.13 ал.1 от Наредба № 3, дружеството е представило бизнес план 

за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и банково удостовере-

ние от „Банка Пиреос България“ АД за финансово обезпечение, съгласно чл.19, ал.2 от 
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„Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределител-

ните мрежи“.  
„КААлекс- енерджи ” ООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни счетоводни баланси и прогноз-

ни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, съгласно изискванията по 

чл. 13 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 8 300 MWh през 

2015 г. до 120 000 MWh през 2019 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енер-

гия  през периода на бизнес плана са: 
 

Показател Мярка 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средна по-

купна цена 

лева/ 

MWh 
77.09 79.40 81.78 84.23 86.76 

Средна про-

дажна цена 

лева/ 

MWh 
80.95 83.37 85.87 88.45 91.09 

 
Анализът, който е направен от дружеството е, че крайните цени на нашия пазар ще 

се повишават.  
„КААлекс- енерджи ” ООД очаква значителен ръст в приходите си от: повече от 4 

пъти за втората година от лицензионната дейност, спрямо първата, 91 % за третата година, 

спрямо предходната и постепенно намаляване до 23% за петата година, спрямо предход-

ната. Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „КААлекс- енерджи 

” ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 

5,31 хил. лв. за 2015 г., до 314,73 хил. лв. през 2019 г.  
Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. – 2019 

г. е представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Приходи 708 3 202 6 132 9 017 11 143 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
672 3 126 6 011 8 845 10 931 

Разходи 702 3 165 5 978 8 772 10 793 

в т.ч. от покупка на 

електроенергия 
640 2 978 5 725 8 423 10 411 

Счетоводна печалба 6 36 153 245 350 

Финансов резултат 5 33 138 221 315 

КА/КП 1.02 1.12 1.18 1.41 1.65 

СК/(ДП+КП) 0.03 0.14 0.30 0.46 0.66 

 

Поради естеството на дейността на „КААлекс- енерджи ” ООД не предвижда при-

добиване на дълготрайни активи. 
Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на уве-

личение на търговски и други задължения. 
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В съответствие с изискванията на чл. 19, ал.2 от Правилата за условията и реда за 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, дружеството е предста-

вило банково удостоверение с изх. № 144/01.09.2015г., от „Банка Пиреос България“ АД, в 

уверение на това, че „КААлекс- енерджи ” ООД е клиент на същата банка и има открита 

сметка, наличността по която към 01.09.2015 г. е 150 000,00 лв. От представения бизнес 

план, 1/24 част от годишният оборот от търговия с електрическа енергия за първата година 

е 29 500 лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата 

през първата година на лицензионната дейност. 
Дружеството е представило анализ на външния и вътрешния пазар на електрическа 

енергия. „КААлекс- енерджи“ ООД дава положителна оценка на развитието на вътрешния 

пазар в България, след очакваното интегриране на страната в Обединения Европейски 

Енергиен Пазар и въвеждането на енергийна борса. 

В представения SWOT анализ, дружеството обективно е посочило своите силни и 

слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за развитие на дейността 

си. 

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

заложените в бизнес плана параметри, „КААлекс- енерджи ” ООД ще притежава фи-

нансови възможности за извършване на дейността ”търговия с електрическа енер-

гия”. 
 

Изказвания по т.2: 

Докладва П. Младеновски. Работната група е направила правен, икономически и 

технически анализ на заявлението на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия”. Може да се направи извод, че издаването 

на исканата от дружеството лицензия няма да бъде в противоречие на чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2 

и т. 3 от Закона за енергетиката. „КААлекс - енерджи” ООД отговаря на изискванията за 

наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия и за „търговия с електрическа енергия“. Дружеството притежава необходимите 

финансови възможности за извършването на тази дейност.  
И. Иванов обобщи, че дружеството отговаря на всички правни, икономически и 

технически аспекти за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността 

на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

  
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 

02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия”; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетика-

та за разглеждане на доклада по т.1 на 22.10.2015 г. от 10:00 ч.; 
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„„КААлекс - енерджи” ООД или други, упълномощени от тях представители на дружест-

вото; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 
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Решението е взето с осем гласа „за” (И.Иванов, Р.Осман, А.Йорданов, 

В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова, В.Петков, Д.Кочков) , от които четири гласа (А. 

Йорданов, В.Владимиров, Г.Златев, Е.Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-281/09.10.2015 г. и Решение на КЕВР № ДОИ-7/14.10.2015 г. 

относно заявление за достъп до обществена информация. 
2. Доклад с вх. № Е-Дк-282/09.10.2015 г. относно заявление на „КААлекс - 

енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

1. .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 (Р. Осман) 

 

2. ................................................. 

  (А. Йорданов) 

 

3. ................................................. 

 (В. Владимиров) 
 

4. .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 
5. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 
 

6. ................................................. 

 (В. Петков) 
 

7. ................................................. 

 (Д. Кочков) 

 
 


