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П Р О Т О К О Л 

 

№ 63 

 
София, 06.04.2016 година 

 

Днес, 06.04.2016 г. от 10:10 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 Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният 

секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха E. Маринова – директор на дирекция „Правна“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Председателят направи коментар, че съгласно Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране, чл. 42, ал.1, т.3:  

Проучването по преписките се извършва в срокове, определени от председателя, 

които не могат да бъдат по-дълги от: 

3. по преписки за издаване, изменение, прекратяване или отнемане на лицензии, 

както и разрешенията по тях – 45 календарни дни.  

И. Н. Иванов обърна внимание, че само по т.6 от дневния ред този срок е спазен, 

тъй като по заявлението последните допълнителни документи са подадени на 29.02.2016 

г. Срокът започва да тече от момента, в който документацията изцяло е комплектувана, 

но от този момент срокът не трябва да е по-голям от 45 календарни дни. И. Н. Иванов 

каза, че има оплаквания в Министерството на енергетиката от забавяне на издаването на 

лицензии от КЕВР. В момента, в който се либерализира пазарът, когато има дружества, 

които искат да се занимават с търговия на електроенергия по съвсем разбираеми причини, 

защото се разширява тази възможност за тяхната дейност, Комисията трябва да спазва 

сроковете. В противен случай под удар попада авторитетът на Комисията. 

И. Н. Иванов настоява това да бъде съобщено на целия отдел "Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари". Това означава, че поне седмица преди 

изтичането на този 45-дневен срок докладът трябва да бъде изпратен в дирекция „Правна“ 

или при съответния юрист, който в рамките на седмица или 10 дни да прегледа доклада и 

45-дневният срок да бъде спазен. 

И. Н. Иванов ще следи за изпълнението на този срок, защото от самата Комисия му 

е било казано, че срокът е 3 месеца, а той е 45 календарни дни. В министерството е 

постъпило оплакване, че лицензиите се бавят по 9 месеца, което Иванов е отхвърлил, но 

държи срокът да бъде спазен.  

Във връзка със спазването на срокове Р. Тоткова каза, че от 01 април започва 

въвеждането на всички възложени на администрацията задачи в специален регистър, 

който е достъпен за всички служители и комисари. Така ще бъде възможно 
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проследяването на тези срокове. На съвещание с началниците на отдели ще се въведе този 

контрол, за да може да се вземат навременни мерки и при наличие на затруднения, 

същите да бъдат преодолявани.   

И. Н. Иванов каза, че администрацията трябва много внимателно да прочете Раздел 

II, Проучване на преписките, където са заложени всички срокове, не само по лицензиите. 

В противен случай от министерството постъпват оплаквания, че КЕВР не спазва 

сроковете, които сама е заложила в Правилника си. 

 

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. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на „АРКАДИЯ 

СЪРВИС“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

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

балансираща група“ 

 Работна група:  Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Христина Стоянова и Бойко Стоянов 

 

 2. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.11.2015 г. на „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“ 

 Работна група:  Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Вера Георгиева и Петя Георгиева 

 

 3. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2015 г. от „Енергео“ 

ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група“ 

 Работна група:  Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Вера Георгиева, Христина Стоянова и Ваня Чернева-Караджова 

 

 4. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на 

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-219-

15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

на комбинирана балансираща група“ 

 Работна група:  Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Христина Стоянова и Петя Георгиева 

 

 5. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 29.12.2015 г. на 

„Интерелектрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 
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група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 Работна група:  Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Христина Стоянова и Петя Георгиева 

 

 6. Доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 28.12.2015 г. на „ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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“. 

 Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,  

Христина Стоянова и Ваня Караджова-Чернева. 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 

04.12.2015 г. на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-218-

15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

на комбинирана балансираща група“. 

 
В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за продължаване срока на 

лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена 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. 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-255 от 17.12.2015 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.  

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-86 от 23.12.2015 г. на заявителя е указано да предостави 

допълнителна информация и документи.   

С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.01.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 08.01.2016 г. 

и вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 05.02.2016 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: 

 

I. Правни аспекти:  

 

 „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД притежава лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с права и 

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

комбинирана балансираща група“ с Решение № И2-Л-218 от 07.07.2014 г. на КЕВР. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е подало на основание чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г., с което дружеството е 

поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената лицензия.  

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 
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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 представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151113091601 

от 13.11.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна справка в 

Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието е видно, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, 

т. 1 от Търговския закон. „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, с ЕИК 200284093, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ж.к. „Павлово“, ул. „Вихрен“ № 10.  

„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД се управлява от съвет на директорите с членове 

Николай Костов Вузев, Владимир Николов Манолов и Александър Николаев Вузев. 

Представител на дружеството е Владимир Николов Манолов.  

„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е с предмет на дейност: производство и търговия с 

енергоносители, електроенергия, петрол, петролни продукти и деривати и др., вътрешен и 

международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и 

ресторантьорство, представителство, посредничество и агентство на местни и 

чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна 

търговия с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, всяка друга дейност, за 

която няма законова забрана. 

Капиталът на дружеството е в размер на 103 000 (сто и три хиляди) лева и е 

разпределен в 1 030 (хиляда и трийсет)  броя обикновени, поименни акции, всяка с 

номинална стойност 100 (сто) лева. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, 

б. „д“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „АРКАДИЯ 

СЪРВИС“ 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 

аргументи, че разполага с доказани специалисти в областта на търговията с електрическа 

енергия, утвърдили през последните години своето присъствие на пазара. Дружеството 

посочва, че е фокусирано върху подобряването на работата на балансиращия пазар на 

електрическа енергия, успешното стартиране на българска електроенергийна борса и 

пълноценно интегриране на Р България в регионалния електроенергиен пазар. Заявителят 

е изложил мотиви, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД изгражда своята стратегия и политика с 

дългосрочни планове за присъствие и утвърждаване на енергийния пазар в Р България и 

региона, подобряване на прозрачността на пазара и доверието в него, както и повишаване 

на информираността на клиентите от възможностите, които пазарът предлага. 

Дружеството счита, че въпреки известни икономически трудности се наблюдава 

устойчиво нарастване на интересите към електроенергийния пазар, тъй като практиката в 

търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени през изминалата година 

е доказала необходимостта от финансов и кадрови ресурс за още по-качествено и бързо 

осъществяване на дейността и защита на интересите на клиентите.  

Предвид гореизложеното, искането на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД да бъде 

продължен срокът на издадената лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна 
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балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, е 

допустимо.   

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД), „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е регистриран участник-търговец на пазара на 

електрическа енергия с ИД. код № 32XAS-LTD------ B и към момента е със статус 

„Активен“.  

Дружеството е представило копие от договор за наем на офис, находящ се на адрес 
гр. София, кв. Павлово, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 2, сключен на 20.02.2011 г. с 

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, както и анекс от 01.01.2016 г. за удължаване 

срока за изпълнение на договора до 31.12.2016 г.  

„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД потвърждава, че разполага с необходимите за 

осъществяването на лицензионната дейност техническо и офис оборудване, 

информационни технологии и комуникационни средства, за които е представило 

подробен списък с параметрите. Дружеството уверява, че има специално разработен 

софтуер за енергиен мениджмънт и мониторинг на клиенти, чрез който се предоставя 

възможност на потребителите онлайн да наблюдават графиците за доставка и измерените 

количества от търговските електромери. Представена е справка с изградената 

информационна мрежа, състояща се от 8 работни места, 3 мрежови принтера, 3 мрежови 

скенера, 1 gateway с изграден софтуерен firewall, 1 сървър за електронна поща и 1 domain 

controller, регулиращ достъпа на потребителите към мрежовите услуги. 

 

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

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

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

комбинирана балансираща група“. 

„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е представило справка-отчет на наетите лица, от която е 

видно, че към 04.01.2016 г. са наети 27 (двадесет и седем) служители, чрез които 

дружеството извършва дейностите по лицензията. Предоставени са и копия на дипломи за 

завършено образование на персонала, зает с дейностите по лицензията. Представена е 

организационна структура, от която е видно, че дружеството се управлява от 

изпълнителен директор и са обособени три отдела – диспечерски център, търговски отдел 

и административен и логистичен отдел. 

Дружеството е развило успешно дейността си през периода на издадената 

лицензия, като оперира както на вътрешния пазар с крайни клиенти и търговци, така и за 

износ на електрическа енергия. Предоставена е справка за търгувани количества 

електрическа енергия на свободния пазар за периода от 2007 г. до 2014 г., които са в 

размер на 9 861 992 MWh. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се направи извод, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД притежава 

технически, материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да отговаря 

на условията за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

III. Икономически аспекти: 

 

Относно финансовите възможности на „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД за 

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

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

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

В представените прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и 

разходите за периода на бизнес плана, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД прогнозира 

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

групите потребители, да се увеличават от 1050 GWh през 2016 г. до 1250 GWh през 2020 г. 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са определени като средно-претеглени на база 

покупните цени от дружеството и са следствие от моментните данни за цените на 

електроенергийния пазар в България и заобикалящите ни пазари и са: 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна 

покупна цена 

лева/ 

MWh 
69 70 72 72,5 73,5 

Средна 

продажна цена 

лева/ 

MWh 
72 73 74 74,5 75,5 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

GWh 1050 1100 1150 1200 1250 

Средна цена 

излишък 

лева/ 

MWh 
28,2 32,16 37,35 40,55 42,79 

Средна цена 

недостиг 

лева/ 

MWh 
156 146,3 134,07 130,32 120,08 

 

Според „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД обосновката на посочените цени включва 

постигането на конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната 

дейност, в т.ч. развитие, подобрение и повишаване на сигурността на доставките, 

намаление на разходите и други. Дружеството очаква ръст в продажбите на 

електроенергия с около 50 GWh за всяка година от периода на бизнес плана.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 

г. е представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 76 039 81 004 86 043 90 582 96 470 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
75 686 80 574 85 568 90 062 95 900 

в т.ч. от услуги 343 420 465 510 560 

Разходи 74 385 78 903 84 825 89 235 95 023 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
72 533 77 263 83 255 87 660 93 360 

Счетоводна печалба 1 565 2 023 1 163 1 297 1 382 

Финансов резултат 1 410 1 821 1 047 1 167 1 244 
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СК/ДА 0.29 0.46 0.56 0.66 0.78 

КА/КП 0.78 0.81 0.84 0.87 0.91 

СК/(ДП+КП) 0.09 0.16 0.20 0.25 0.33 

 

Приходите и разходите нарастват ежегодно с по 5,2-7,5%. Краткосрочните 

задължения нарастват за разглеждания период, вследствие на увеличение на търговски и 

други задължения. 

„АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е представило анализ на външния и вътрешния пазар на 

електрическа енергия и дава отрицателна оценка за старта на българската енергийна борса 

върху покупната цена, за което дружеството посочва късния час на обявяване на 

резултатите от борсовата търговия, а също така и липсата на Price Coupling of Regions към 

момента. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило банково удостоверение с рег. № 03-10-00629/1 от 22.02.2016 г., от „Банкa 

ДСК“ ЕАД, в уверение на това, че „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД е клиент на същата банка и 

има открита сметка, наличността по която към 22.02.2012 г. е 2 672 995,76 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 

посочените в ГФО на дружеството за 2014 г. приходи от 49 702 хил. лв.  

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

заложените в бизнес плана параметри, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД ще притежава 

финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за упражняване 

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

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

балансираща група“, за новия срок на лицензията. 
 

Изказвания по т.1: 

Докладва М. Трифонов, който каза, че дружеството отговаря на правните, 

технически и икономически изисквания, заложени в нормативната уредба, вследствие на 

което работната група предлага докладът да бъде приет, да се насрочи открито заседание, 

на което да бъдат поканени представители на заявителя. М. Трифонов прочете проекта за 

решение. 

И. Николов каза, че заключението на работната група е, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри, „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД ще притежава финансови 

възможности за продължаване срока на лицензията. 

След като установи, че няма други изказвания, председателят прочете проекта за 

решение и го подложи на гласуване. 

 

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 ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „АРКАДИЯ 

СЪРВИС“ АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 13.04.2016 г. от 10:00 ч.;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи по 

търговска регистрация „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД, или други, упълномощени от тях 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  

.  
 

По т.2. Комисията  разгледа доклад относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 

02.11.2015 г. на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за изменение и допълнение на лицензия № 

Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ 

 
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.11.2015 г. на „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-224 от 13.11.2015 г. на Председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него за установяване на основателността на искането. 

Заявителят „Ел Екс Корпорейшън“ АД е титуляр на лицензия № Л-354-15 от 

20.04.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена за срок от десет 

години. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на 

лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото 

изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 

96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.11.2015 г. дружеството е 

поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

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

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ 

и чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ. 

Съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, същият, ако отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. В тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група съгласно чл. 96а ЗЕ, в лицензията му се записват правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 

от НЛДЕ). 

В чл. 56, ал. 3 от ПТЕЕ изрично е предвидена възможността за създаване на 

стандартна балансираща група с координатор лице, регистриранo от независимия 

преносен оператор, с членове търговски участници, отговарящи на изискванията на ЗЕ и 

към които се прилагат общи принципи на балансиране. От друга страна чл. 56, ал. 14 от 

ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват 

производители на енергия от възобновяеми източници. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ 

предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори 
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на стандартни балансиращи групи“ и/или като „координатори на комбинирани 

балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е 

и търговецът на електрическа енергия. 

Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

стандартна балансираща група“ и/или като „координатор на комбинирана балансираща 

група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР за 

допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тези 

дейности. 

С писмо с вх. № Е-13-178-3 от 02.11.2015 г. дружеството е представило бизнес план 

за периода 2015 г. - 2016 г. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради 

което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.12.2015 г. с указания за 

предоставяне на допълнителна информация.   

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 14.01.2016 г. дружеството е представило 

допълнителни данни и документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката 

по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните 

изисквания за изменение на лицензията.  

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи 

следните изводи: 

 

І. Правни аспекти: 

 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20150407155630 от 07.04.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „Ел Екс Корпорейшън“ АД e акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, с ЕИК 201313555, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1618, община „Столична“, район „Красно село“, ж.к. „Славия“, бл. 

9, ап. 14.  

„Ел Екс Корпорейшън“ АД е с предмет на дейност: покупко - продажба в страната 

и чужбина на електрическа енергия; участие в проектирането, изпълнението и 

реализацията на проекти, свързани с енергетиката; посредническа и консултантска 

дейност в областта на енергетиката. 

Дружеството се управлява от съвет на директорите с членове Станко Иванов 

Станоев, Кирил Димчев Диков и Анна Пламенова Станоева. Изпълнителен директор на 

дружеството е Станко Иванов Станоев.  

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), 

разпределени в 100 (сто) броя поименни акции, всяка с номинална стойност 500 лв. 

(петстотин лева). 

От посочените по-горе данни се установи, че „Ел Екс Корпорейшън“ АД отговаря 

на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано 

по Търговския закон. 

Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421100000897 от 

24.01.2011 г. и удостоверение за регистрация от 24.01.2011 г., издадени от Национална 

агенция за приходите, „Ел Екс Корпорейшън“ АД е регистриран данъчен субект по Закона 

за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен номер по ДДС № 

BG201313555.     

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от НЛДЕ 

декларации от всички членове на съвета на директорите се установява, че същите не са 

лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. 

Заявителят е представил и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от 

НЛДЕ, от които е видно, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в 
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производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана 

лицензията за същата дейност, както и не му е отказвано издаването на лицензия за 

същата дейност.   

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че изменението на 

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

4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.  

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на стандартна 

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

качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на 

съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да 

надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, 

срокът за упражняването й не може да бъде по-дълъг от срока по лицензията за „търговия 

с електрическа енергия“. 

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 

г. за търговия с електрическа енергия, с включване на права и задължения на 

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

балансираща група“, е допустимо. 

 
ІІ. Технически аспекти 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

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

балансираща група“.  

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

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

на комбинирана балансираща група“, е обособен офис, нает с договор за наем, в сграда с 

адрес гр. София, кв. „Карпузица“, ул. „Всеволод Гаршин“ № 8, ет. 2. Заявителят 

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

материални ресурси, като в тази връзка е представил като доказателство договор за наем 

на недвижим имот, сключен с „Вердико Дистрибюшън Сървисиз“ ЕООД от 01.08.2014 г. 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД е предоставило договор за абонаментна поддръжка на 

софтуер за планиране, организация и управление на ресурсите и бизнес процесите в 

търговските дружества със „Селматик“ ЕООД. 

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-2660/1 от 08.05.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД 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 „Ел Екс Корпорейшън“ 

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

сключване на сделки с електрическа енергия, както и за осъществяване на правата и 

задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 

от НЛДЕ. 
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2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на 

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

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

комбинирана балансираща група“.  

Представени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, данни за образованието и квалификацията на персонала, както и трудови 

договори с наетия персонал. За постигане на своите цели заявителят разчита на 

квалифицирани специалисти в съответните области.  

 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД разпределя дейността си в няколко отдела: 

 Административен отдел – организация и работа със софтуерната система на 

дружеството; фактуриране и проследяване на плащанията; контрол на приходите и 

разходите; планиране на финансовата дейност; 

 отдел „Комуникация и обслужване клиенти“ – поддържа постоянен контакт със 

съществуващите клиенти на компанията; осъществява контакт с нови потенциални 

клиенти, като след проучване на предоставената му информация анализира и изготвя 

подходяща оферта; извършва подготовка и регистрация на формулярите на потребителя 

по процеса на присъединяване към свободния пазар или съответното прехвърляне на 

клиента от друга балансираща група; 

 отдел „Прогнозиране и анализ“ – поддържа връзки и обменя информация с ЕСО 

ЕАД, разпределителните предприятия и независимите производители; обработва, 

съхранява и изпраща до ЕСО ЕАД заявените товарови графици и количества ел. енергия; 

обработва и предоставя на административния отдел протоколите от измерване на ЕСО 

ЕАД, както и всички други данни, необходими за издаване на фактура; води и подрежда 

хронологично отчети за обмяна на обобщените товарови графици, подадени към ЕСО 

ЕАД, както и прогнозните товарови графици, подадени от и към доставчиците, клиентите 

и съответния мрежови оператор; 

 Счетоводното обслужване – тази дейност ще се извършва по силата на договор 

за счетоводно обслужване, сключен между „ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН“ АД и „D&D“ 

ООД. 

От изложените от дружеството данни и доказателства се установи, че „Ел Екс 

Корпорейшън“ АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно 

наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на 

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

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

комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ. 

 

ІІІ. Икономически аспекти 

 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване 

на лицензионната дейност, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“, 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). 

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

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

отчети. „Ел Екс Корпорейшън“ АД прогнозира количествата електрическа енергия за 
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покупко-продажба да се увеличават от 86 400 MWh през 2016 г. до 259 200 MWh през 

2020 г., като в тази връзка дружеството заявява, че ще провежда гъвкава политика, 

ориентирана към клиентите, което може да наложи промени в предварителните прогнози. 

Прогнозата на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за цените и количествата търгувана 

електроенергия и марж на цените на пазара на балансираща енергия, на които очаква да 

извършва дейността през периода на бизнес плана, се базират на извършена сегментация 

на пазара и идентифициране на групите потенциални клиенти.  

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 116,00 129,00 136,00 145,00 152,00 

Средна покупна цена лв./MWh 108,00 124,00 131,00 140,00 147,00 

Закупена и продадена 

ел. енергия на 

свободния пазар 

MWh 86 400 129 600 172 800 216 000 259 200 

Средна цена излишък лв./MWh 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

Средна цена недостиг лв./MWh 187,00 187,00 192,00 197,00 202,00 

 

Дружеството е представило прогнозен отчет на паричния поток за периода 2016 г. - 

2020 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-

долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 10 022 16 718 23 501 31 320 39 398 

Разходи  9 924 16 602 23 327 31 089 39 115 

В т.ч. за ел. енергия 9 331 16 070 22 637 30 240 38 102 

В т.ч. за персонал 80 95 95 108 115 

В т.ч. за други  513 437 595 741 898 

Счетоводна печалба 98 116 174 231 283 

Финансов резултат 88 104 157 208 255 

 

 

Според представения бизнес план „Ел Екс Корпорейшън“ АД предвижда общите 

приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 10 022 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 39 398 хил. лв. през 2020 г. Също така е прогнозирано да нарастват и общите 

разходи и от 9 924 хил. лв. през 2016 г. да достигнат до 39 115 хил. лв. през 2020 г. 

„Ел Екс Корпорейшън“ АД е посочило под формата на SWOT анализ както 

вътрешните и външните силни страни на дружеството, така и обективно са изредени и 

слабите страни и възможните заплахи. 

От представените годишни финансови отчети е видно, че към 31.12.2014 г. 

заявителят реализира приходи от продажби в размер на 74 хил. лв. Съгласно чл. 19, ал. 2 

от Правилата, за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия 

търговецът на електрическа енергия поддържа в специална сметка сума в размер на 1/24 

част от годишния си оборот от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България (1/24 от 74 хил. лв. или 3,083 хил. лв.), но не по-малко от 150 000 лв. 

Съгласно представеното банково удостоверение с изходящ № 07 от 14.01.2016 г. от 

„Юробанк България“ АД гр. София, клон Съборна, „Ел Екс Корпорейшън“ АД е титуляр 



 13 

на специална сметка с наличност от 150 200 лв., която сума с оглед гореизложеното 

покрива изискуемия размер на обезпечението по чл. 19, ал. 2 от Правилата. 

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

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

Екс Корпорейшън“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на 

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

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

балансираща група“. 

 

IV. Договори за участие в стандартна балансираща група и комбинирана 

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, „Ел Екс Корпорейшън“ АД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група“ и проект на „Договор за участие в комбинирана 

балансираща група“. След преглед на представените проекти на договори се установи, че 

същите има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. 

Представен е също така и проект на „Общи принципи за разпределяне на небаланси в 

стандартната и комбинираната балансираща група“, въз основа на които небалансите се 

разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата и в съответствие с 

ПТЕЕ. 

 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

2. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения;“ 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения;“ 

 

6. Т. 1.1.8. се изменя така: 
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„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;“  

 

7. Създава се нова т. 1.1.9. със следното съдържание: 

„1.1.9. „Участник“ е: 

a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.“  

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите 

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

балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по 

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и 

с установената добра национална и международна практика.“ 

 

2. Т. 2.2. се изменя така: 

„2.2. С тази лицензия се предоставят права и се определят задължения на 

лицензианта на територията на Република България:“ 

 

3. Т. 2.2.3. става т. 2.2.1. и се изменя така: 

„2.2.1. Да сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената 

разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 от 

ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, 

от балансиращия или от борсовия пазар на електрическа енергия;“ 

 

4. Т. 2.2.4. става т. 2.2.2. и се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на 

производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар 

на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия;“ 

 

5. Създава се нова т. 2.2.3  със следното съдържание: 

„2.2.3. Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на 

комбинирана балансираща група и да прилага общи недискриминационни условия за 

разпределение на небаланса  между отделните членове в групата, спазвайки 

действащото законодателство и прилагайки разумни бизнес методи и модели в 

съответствие с добрите международни практики, с цел по-добро планиране на баланса в 

балансиращата група, генерацията, потреблението и обмените между балансиращи 

групи. За изпълнението на това задължение лицензиантът е длъжен: 

- да изготвя ясни и прозрачни процедури за регистрация на членовете на 

балансиращата група и за смяната на координатор на балансираща група; 

- да известява предварително видовете услуги, които предлага, и средствата, чрез 

които членовете на балансиращата група могат да получават актуална информация; 

- да извършва прогнозиране, съгласуване, предоставяне и утвърждаване на 

графици за производство, потребление и обмен на електрическа енергия в рамките на 

балансиращата група и с други координатори на балансираща група; 
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- да извършва физически и финансов сетълмент по отношение на небалансите в 

балансиращата група; 

- да изготвя правила за фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на 

членовете на балансиращата група, системата за възстановяване на суми и/или 

компенсиране на същите; 

- да изготвя „Методика за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове на балансиращата група“.“ 

 

6. В т. 2.3. думата „трансгранична“ се заличава. 

 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.1.1., буква „а“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

2. В т. 3.1.1., буква „б“, думата „двустранните“ се заменя с думата „сключените“. 

 

3. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

4. В т. 3.3.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“, а изразът „не по-

кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 (пет) години“. 

 

5. В т. 3.4.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

6. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „потребителите” се заменя с израза „клиентите и 

участниците”. 

 

7. Т. 3.4.2., буква „б“, се изменя така: 

„б) информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, 

които дават възможност за получаване и администриране на необходимата информация за 

изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност, включително и 

за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни 

и поддържане на контакт с участниците на пазара;“ 

 

8. В т. 3.4.2., буква „в“, думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“. 

 

9. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

 а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за 

достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на електроенергийната система и на 

други приложими изисквания на енергийното законодателство; 

 б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

 в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на техни 

претенции; 

 г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

 д) работа с участниците в балансиращите групи, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“ 

 

10. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“ 
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11. В т. 3.5.1. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

12. В т. 3.5.2. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

13. В т. 3.5.3. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

14. В т. 3.5.4. думата „потребителя“ се заменя с израза „клиента/участника“. 

 

15. Т. 3.5.7. се изменя така: 

„3.5.7. По решение на комисията лицензиантът организира за своя сметка 

провеждането на проучване от независими експерти за степента на удовлетвореност на 

клиентите и участниците.“ 

 

16. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на клиентите и участниците лицензиантът изготвя 

и представя за одобряване от комисията Правила за работа с потребители - Приложение 

№ 3 и договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно 

Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в 

стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, 

разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4 и 

Приложение № 5.“ 

 

17. Съществуващата т. 3.5.9. става т. 3.5.12., като думата „потребителите“ се 

заменя с думата „клиентите“.  

 

18. Съществуващата т. 3.5.10. става т. 3.5.13., като изразът „Закона за 

енергетиката“ се заменя със съкращението „ЗЕ“. 

 

19. Създава се нова т. 3.5.9. със следното съдържание: 

„3.5.9. Лицензиантът е длъжен да осигурява участие на участниците, при условията 

на равнопоставеност и прозрачност, за начина на разпределение на небалансите между 

него и останалите участници.“ 

 

20. Създава се нова т. 3.5.10. със следното съдържание: 

„3.5.10. Лицензиантът е длъжен да предоставя информация на участниците за 

индивидуалния им небаланс, общия небаланс на групата и цената за балансиране за всеки 

период на сетълмент.“ 

 

21. Създава се нова т. 3.5.11. със следното съдържание: 

„3.5.11. Лицензиантът е длъжен да информира участниците за предстоящи промени в 

нормативната база, свързани с пазара на електрическа енергия, и за тяхното влияние върху 

него и отделните участници в групата.“  

 

22. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 6 към тази 

лицензия.“;  

 

23. В т. 3.6.3. думата „дейността“ се заменя с „дейностите“.  
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24. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката“ 

се заменя с израза „Наредбата и Правилата за търговия“. 

 

25. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“. 

 

26. В т. 3.8.5. думата „потребителите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

27. Създава се нова т. 3.8.8. със следното съдържание: 

„3.8.8. Лицензиантът изготвя и предоставя на комисията регулярни отчети, 

обхващащи едногодишен период от дейността „търговия с електрическа енергия“, 

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

балансираща група“, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи 

информация съгласно Правилата за търговия.“ 

 

28. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски 

съвет“ се заменя с „Тарифата“. 

 

29. В т. 3.11.1., съществуващата точка 4 става точка 6, като „Приложение № 4“ се 

заменя с „Приложение № 6“, а думата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.  

 

30. В т. 3.11.1. се създава нова точка 4 със следното съдържание: 

„4. Приложение № 4 - Договор за участие в стандартна балансираща група;“ 

 

31. В т. 3.11.1. се създава нова точка 5 със следното съдържание: 

„5. Приложение № 5 - Договор за участие в комбинирана балансираща група;“ 

 

Изказвания по т.2: 

Докладва М. Трифонов. Работната група е установила, че дружеството отговаря на 

изискванията на нормативната уредба за изменение и допълнение на лицензията. 

И. Н. Иванов прочете заключението на работната група. След като установи, че 

няма изказвания, председателят прочете проекта за решение и го подложи на гласуване. 

 

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 ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото „Ел Екс Корпорейшън“ 

АД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Ел 

Екс Корпорейшън“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 
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В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.3. Комисията  разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 

25.01.2016 г. от „Енергео“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 

02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с права и задължения на 

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

 
Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2016 г. от „Енергео“ 

ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

Със Заповед № З-Е-20 от 01.02.2016 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. 

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на 

лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото 

изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 

96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2016 г., дружеството е 

поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана 

балансираща група“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61, ал. 2, т. 2 от НЛДЕ във 

връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ). 

Съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, същият, ако отговаря на изискванията за 

координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му 

лицензия. В тази връзка, ако лицето отговаря на изискванията за координатор на 

балансираща група съгласно чл. 96а ЗЕ, в лицензията му се записват правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група (арг. чл. 9, ал. 5 

от НЛДЕ). 

В чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ е предвидено, че търговските участници имат право да се 

регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно 

разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е и търговецът на електрическа 

енергия. 

Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 

комбинирана група“, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение 

от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с 

тази дейност. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на НЛДЕ, поради което 
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се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на 

съответствието на заявлението с нормативните изисквания за изменение 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. № 

20160119110121 от 19.01.2016 г. Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „Енергео“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 131346040, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, 

община „Столична“, район „Витоша“,бул. „Цар Борис III“ № 279Б.  

Дружеството се управлява и представлява от управителя Николай Христов 

Минков. 

2. „Енергео“ ЕООД е с предмет на дейност:  

Разработване и управление на енергийни и инвестиционни проекти, предоставяне 

на инженерингови и консултантски услуги, финансиране и предлагане на енерго-

ефективни услуги, енергиен одит и сертифициране, енергиен мениджмънт на 

предприятия, управление на енергийни сметки на клиенти, търговия с горива и енергия, 

както и извършване на всяка друга незабранена от закона търговска дейност 

3. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева). 

Едноличен собственик на капитала е „Геотехмин“ ООД, ЕИК 030221428. 

От посочените по-горе данни се установи, че „Енергео“ ЕООД отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано по 

Търговския закон.  

4. От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от 

НЛДЕ декларации от управителя на „Енергео“ ЕООД се установява, че същият не е 

лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, дружеството не 

е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в 

ликвидация, не му е отнемана лицензията за същата дейност, както и не му е отказвано 

издаването на лицензия за същата дейност.   

Предвид изложените по-горе факти 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 

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. 

Следва да се има предвид, че Комисията е издала на дружеството лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Исканото изменение с 

допълване на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид 

изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на 

дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата 

бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването й не може да бъде по- дълъг от 

срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия“. 

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „Енергео“ ЕООД за 

изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за търговия с 
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електрическа енергия, с включване на права и задължения на „координатор на 

комбинирана балансираща група“, е допустимо. 

 

ІІ. Технически аспекти 
 

2. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

„Енергео“ ЕООД притежава лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г., издадена за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с Решение № И1-Л-

382 от 03.09.2012 г. с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“, за срок от 10 години. Дружеството използва офис с обща квадратура 255 м² в 

сграда с адрес бул. „Цар Борис ІІІ“ № 279Б, гр. София. Офисът е нает по силата на договор 

за наем. 

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа 

на екипа материални ресурси. „Енергео“ ЕООД е активен участник на пазара на 

електрическа енергия от 2012 г., регистриран в регистъра на „ЕСО“ ЕАД с 

идентификационен код № TZZ264 със статус „активен“ и като „координатор на 

стандартна балансираща група“ с идентификационен номер 32X0011001004024. В процеса 

на организацията на бизнеса си, дружеството посочва, че е създало офис условия, които 

успешно обезпечават нормалното функциониране на компанията. „Енергео“ ЕООД е 

предоставило данни и доказателства, от които е видно, че притежава необходимите за 

дейността материални ресурси, включително данни и доказателства за изградената 

информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 11 от НЛДЕ, дружеството е представило 

доказателства за наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната 

дейност, както следва: 5 (пет) персонални компютъра, 1 (един) сървър, 14 (четиринадесет) 

преносими компютри, 2 (два) мрежови принтера, 2 (два) скенера. В офиса са инсталирани 

1 (един) факс апарат и 2 (две) копирни машини, 1 (една) телефонна централа, 8 (осем) 

фиксирани телефонни поста, 14 (четиринадесет ) мобилни телефона и 1 (едно) „gate way“ 

устройство. 

В заявлението си дружеството посочва, че при разрастване на дейността се 

предвижда оборудване на нови работни места както в съществуващия офис, така и след 

наемане на нов офис. 

На работните станции има инсталирани операционни системи Windows 8.1 и 

Windows 7 Professional, както и Microsoft Office 2013 и Microsoft Office 2010. Хардуерното 

оборудване е с параметри: Intel(R) Core(TM); 7 – 2600 CPU, RAM 8 GB, HDD 500 GB, 

оборудвана с HP Deskjet 4180 (цветен мастиленоструен принтер, скенер и копир) и 

мултифункционално устройство HP LaserJet 3015 (принтер, скенер, копир и факс). 

Информационната система позволява защитен достъп до ресурсите на работните станции 

и сървърите от отдалечени работни места с достъп до интернет. За електронен обмен на 

данни всички работни места в локалната мрежа на „Енергео“ ЕООД имат достъп до 

интернет, доставен от БТК (ADSL технология). За нуждите на електронната търговия с ел. 

енергия е разкрит официален имейл адрес trading@energeo.bg. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените данни и доказателства 

може да се направи извод, че „Енергео“ ЕООД отговаря на изискванията за наличие 

на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа 

енергия, както и за извършване на дейността „координатор на комбинирана 

балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

 

mailto:trading@energeo.bg


 21 

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

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

„Енергео“ ЕООД е предоставило данни за управленската и организационната си 

структура, както и за образованието и квалификацията на персонала, включително и 

дипломи за висше образование. В бизнес плана си дружеството посочва, че персоналът, с 

който разполага, има дългогодишен опит от работата в своите дейности. „Енергео“ ЕООД 

разполага със специалисти за електронна обработка на информацията, за правни и 

финансови задачи и такива с познания в електроенергетиката.  

Като приложение към бизнес плана са представени професионални автобиографии 

на служителите в дружеството, заети с основната дейност в компанията. Дружеството е с 

вертикална структура на управление и се ръководи от управител. От приложената справка 

от НАП от 29.10.2015 г. за брой лица, назначени на трудови договори, е видно, че към 

момента назначените експерти в дружеството са общо 11 (единадесет). За постигане на 

своите цели дружеството разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. 

Дейността „търговия с електрическа енергия“ се извършва, както следва: Управител, 

Юрисконсулт, Ръководител направление „Финанси и счетоводство“, Ръководител 

направление „Бизнес администрация“, Ръководител направление „Търговска 

администрация“, Главен експерт „Търговска администрация“, Ръководител направление 

„Търговски операции“, Главен експерт „Търговски операции“, Ръководител направление 

„Обслужване на клиенти“, Старши експерт „Обслужване на клиенти“, Ръководител 

направление „Проекти и услуги“, Главен експерт „Проекти и услуги“, Старши експерт 

„Проекти и услуги“ и Експерт „Енергийни и инженерни решения“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените данни и доказателства 

може да се направи извод, че „Енергео“ ЕООД отговаря на разпоредбата на чл. 40, 

ал. 1, т. 1 от ЗЕ за наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права 

и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, в съответствие 

с чл. 11, ал. 6 т. 3 от НЛДЕ. 

 

II. Икономическа аспекти. 

 

Относно наличието на финансови възможности на „Енергео“ ЕООД за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и 

задължения на „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). 

 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило писмено потвърждение от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с изходящ № 

140-17 от 20.01.2016 г. в уверение на това, че „Енергео“ ЕООД е клиент на същата банка и 

има открита сметка, чиито средства са предназначени единствено за изпълнение на 

задълженията на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 19.01.2016 г. е 2 285 856,97 лв. Сумата 

по специалната сметка отговаря на условията на чл. 19 от Правилата и представлява 1/24 

от приходите на дружеството, според последния годишен финансов отчет. 

Във връзка с подаденото заявление с вх. № E-ЗЛР-И-3 от 25.01.2016 г. за изменение 

и допълнение на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и 

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ са анализирани 

представените за периода 2012 г. - 2014 г. годишни финансови отчети. От тях е видно, че 
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дружеството отчита печалба за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., съответно в размер на 15 хил. лв., 

97 хил. лв. и 108 хил. лв., а след извършения анализ на финансовото състояние на база 

обща балансова структура, общото финансово състояние на дружеството за периода 2012 

г. - 2014 г. се определя като добро.  

В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, „Енергео“ ЕООД е 

представило актуализиран бизнес план за последната година от бизнес плана си, както и 

отчетни данни за периода 2012 г. – 2015 г. 

Отчетните и прогнозните цени и количества, по които дружеството до момента е 

търгувало и ще търгува електрическа енергия, са показани в следната таблица: 

 

 Отчетни данни 
Прогнозни 

данни 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количеста (MWh) 45 434 142 287 207 432 330 027 409 099 

Средна покупна 

цена (лева/ MWh) 
71,00 68,83 71,03 72,15 71,07 

Средна продажна 

цена (лева/ MWh) 
71,72 69,85 72,18 73,59 72,98 

 

Отчетните и прогнозни данни за приходите и разходите на дружеството за периода 

2012 г.- 2016 г. са представени в таблицата по-долу: 

 

 Отчетни данни 
Прогнозни 

данни 

  
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Приходи хил. лв. 3 258 9 938 14 973 24 286 29 858 

в т.ч. от продажба 

на електрическа 

енергия 
хил. лв 3 258 9 938 14 973 24 286 29 858 

Разходи хил. лв 3 240 9 831 14 853 24 060 29 376 

в т.ч.стойност на 

продадената 

електрическа 

енергия 

хил. лв. 3 226 9 794 14 733 23 810 29 076 

Счетоводна 

печалба 
хил. лв. 18 107 120 226 482 

Текущ финансов 

резултат 
хил. лв. 16 97 108 203 434 

 

 

Съгласно представения прогнозен отчет, дружеството предвижда количествата 

балансираща енергия за излишък и недостиг през 2016 г. да са съответно 1 500 MWh и 

1 200 MWh. Средната цена за излишък през 2016 г. е прогнозирана да бъде в размер на 38 

лв./MWh, докато средната цена за недостиг е 105 лв./MWh. 

„Енергео“ ЕООД е представило SWOT анализ, оценявайки обективно 

възможностите и заплахите пред дружеството, разделени на три категории: стратегически, 

организационни и финансови. 
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Представен е и анализ на външния и вътрешния пазар на електрическа енергия, 

отчитащ положително развитието на свободния пазар на ел. енергия в Република 

България.  

Предвид гореизложено може да се направи извод, че ако дружеството спазва 

заложените в бизнес плана параметри, ще притежава финансови възможности за 

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

задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

IV. Проект на договор за участие в комбинирана балансираща група. 

 

В съответствие с чл. 12 от НЛДЕ и чл. 11, ал. 1, т. 9 от ПТЕЕ, „Енергео“ ЕООД е 

представило проект на „Договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане 

на небалансите“. От направения преглед на предложения проект на договор може да се 

направи извод, че той отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ в съответствие с 

ПТЕЕ. 

 

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните 

допълнения и изменения на издадената лицензия: 

 

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

3. T. 1.1.3. се изменя така: 

„1.1.3. „Наредбата“ е Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. T. 1.1.4. се изменя така: 

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 

г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

3. Т. 1.1.5. се изменя така: 

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия 

(обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), с всички последващи изменения и допълнения; 

 

4. Т. 1.1.6. се изменя така: 

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 

 

5. Т. 1.1.7. се изменя така: 

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на 

електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на 

електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), с всички последващи изменения и 

допълнения; 

 

6. Т. 1.1.8. се изменя така: 

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи 

изменения и допълнения;  

 

7. Т. 1.1.9. се изменя така: 

„1.1.9. „Участник“ е: 
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a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,  

б) член на  комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.  

 

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения: 

 

1. T. 2.1. се изменя така: 

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-

нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с 

електрическа енергия“ („лицензионната дейност“), включително дейностите 

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

балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по 

неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните 

административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и 

с установената добра национална и международна практика.“ 

 

2. В т. 2.2.1.  думата „организирания“ се заменя с „борсовия“. 

 

3. Т. 2.2.2. се изменя така: 

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на 

други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на 

производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар 

на електрическа енергия съгласно Правилата за търговия; 

 

4. В т. 2.2.3  изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна 

балансираща група“ се заменя с израза: „Да осъществява дейностите „координатор на 

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

 

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения: 

 

1. В т. 3.2.1. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

2. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до 5 

(пет) години“; 

 

3. В т. 3.4.2., буква „а“, думата „клиентите“ се заменя с израза „клиентите и 

участниците“. 

 

4. В т. 3.4.2., буква „б“ изразът „дейността „координатор на стандартна 

балансираща група“ се заменя с израза „дейностите „координатор на стандартна 

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

 

5. В т. 3.4.4. думата „дейността“ се заменя с думата „дейностите“; 

 

6. Т. 3.4.4. се изменя така: 

„3.4.4. Лицензиантът осигурява и поддържа достатъчно на брой квалифициран 

персонал за осъществяване на дейностите по лицензията за: 

 а) сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на 

Правилата за достъп, Правилата за търговия, Правилата за управление на 

електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното 

законодателство; 

 б) редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори; 

 в) работа с клиентите, включително по приемане, разглеждане и решаване на 

техни претенции; 
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 г) упражняване на дейностите „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; 

 д) работа с участниците в балансиращите групи, включително по приемане, 

разглеждане и решаване на техни претенции.“; 

 

7. Т. 3.5. се изменя така: 

„3.5. Взаимоотношения с клиенти и участници“; 

 

8. В т. 3.5.1. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

  

9. В т. 3.5.2. изразът „участниците в стандартна балансираща група“ се заменя с 

израза „клиентите и участниците“; 

 

10. В т. 3.5.3. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

11. В т. 3.5.4. думата „участника“ се заменя с израза „клиента/участника“; 

 

12. В т. 3.5.7. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

13. Т. 3.5.8. се изменя така: 

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя 

за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната 

балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на 

координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците 

жалби - Приложение № 3 и Приложение № 4“; 

 

14. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“; 

 

15. Т. 3.5.13. се изменя така: 

 „3.5.13. Лицензиантът предоставя приложимите нормативни актове – ЗЕ и 

издадените въз основа на него наредби и общи административни актове - Правила за 

достъп, Правила за търговия и други правила, регламентиращи сключваните от него 

сделки, както и общите условия на предлаганите за сключване договори (ако използва 

такива), на всеки, който поиска това, и ги публикува на страницата си в интернет.“; 

 

16. Т. 3.6.1. се изменя така: 

 „3.6.1. При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът предоставя 

търговски услуги на клиентите и участниците в съответствие с показателите за качеството 

на обслужването, определени с решения на комисията, Приложение № 5 към тази 

лицензия.“;  

 

17. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“; 

 

18. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката“ се 

заменя с „Наредбата“; 

 

19. В т. 3.8.5. преди думата „участниците“ се добавя изразът „клиентите и“; 

 

20. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща група“ се 

добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група“; 
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21. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ“ се заменя с „Тарифата“ 

 

22. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  

 

„4. Приложение № 4 – Договор за участие в комбинирана балансираща група за 

поемане на отговорност за балансиране“; 

 

23. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така: 

 

„5. Приложение № 5 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество 

на обслужването.“. 

 

Изказвания по т.3: 

Докладва М. Трифонов. Трифонов отбеляза, че в доклада е допусната грешка в 

датата на заявлението. Коректната дата е 25.01.2016 г.  

И. Н. Иванов каза, че това трябва да се провери и коригира. Иванов каза, че след 

като заповедта за сформиране на работна група е от 01.02.2016 г., очевидно се касае за 

техническа грешка. Докладите трябва внимателно да се изчитат преди внасяне на 

заседание, тъй като тази информация се публикува на страницата на Комисията. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания по доклада, прочете проекта за решение 

и го подложи на гласуване. 

 

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 ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „Енергео“ ЕООД 

заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на 

права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Енергео“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

 

В заседанието по точка трата участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 

04.12.2015 г. на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД за продължаване срока на 

лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа 
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енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.  

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД за 

продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена 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. 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-254 от 17.12.2015 г. на Председателя на Комисията е 

сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на искането.  

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-87 от 23.12.2015 г. на заявителя е указано да предостави 

на допълнителна информация и документи.   

С писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.01.2016 г., вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 08.01.2016 г. 

и вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 05.02.2016 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: 

 

I. Правни аспекти:  

 

 „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД притежава лицензия № Л-219-15 от 

18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и 

допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, съответно с Решения № И1-Л-219 от 

25.06.2012 г. и № И2-Л-219 от 07.07.2014 г. на КЕВР. 

В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е подало 

на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г., с 

което дружеството е поискало продължаване с 10 (десет) години на срока на издадената 

лицензия.  

При продължаване срока на лицензията, съгласно 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 представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151113091515 

от 13.11.2015 г. на Агенцията по вписванията и от извършената служебна справка в 

Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието, е видно, че „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е търговец по 

смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ 

АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 131332101, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ж.к. „Павлово“, ул. 

„Вихрен“ № 10.  

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД се управлява от съвет на директорите с 

членове Николай Костов Вузев, Стилиян Владимиров Христов и Александър Николаев 

Вузев. Представител на дружеството е Николай Костов Вузев.  
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„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е с предмет на дейност: производство, 

пренос, разпределение и реализация на електрическа и топлинна енергия, покупки и 

продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа и топлинна енергия на 

крайни потребители, проектиране, строителство, реконструкция, техническо оборудване, 

експлоатация и поддръжка на електростанции, електропроводи и подстанции всяка друга 

дейност, която не е забранена от закона, правото на дружеството да осъществява дейност, 

за която е необходимо получаването на разрешение от компетентен орган, възниква от 

момента на получаването на такова разрешение или считано от посочения в него срок и се 

прекратява с изтичането на този срок и съгласно закона. 

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева и е разпределен 

в 200 (двеста) броя обикновени, поименни акции, всяка с номинална стойност 500 

(петстотин) лева. 

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“, 

б. „д“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ 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 

аргументи, че разполага с доказани специалисти в областта на търговията с електрическа 

енергия, утвърдили през последните години своето присъствие на пазара. Дружеството 

посочва, че е фокусирано върху подобряването на работата на балансиращия пазар на 

електрическа енергия, успешното стартиране на българска електроенергийна борса и 

пълноценно интегриране на Р България в регионалния електроенергиен пазар. Заявителят 

е изложил мотиви, че „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД изгражда своята 

стратегия и политика с дългосрочни планове за присъствие и утвърждаване на енергийния 

пазар в Р България и региона, подобряване на прозрачността на пазара и доверието в него, 

както и повишаване на информираността на клиентите от възможностите, които пазарът 

предлага. Дружеството счита, че въпреки известни икономически трудности се наблюдава 

устойчиво нарастване на интересите към електроенергийния пазар, тъй като практиката в 

търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени през изминалата година 

е доказала необходимостта от финансов и кадрови ресурс за още по-качествено и бързо 

осъществяване на дейността и защита на интересите на клиентите. 

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД да бъде продължен срокът на издадената 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.   

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия. 

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД) „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е регистриран участник-търговец с ид. 

код № 32XEFG-AD------N и към момента е със статус „Активен“. Дружеството е 

регистриран координатор на стандартна балансираща група с ид. № CBG002, EIC код № 

32XEFG-AD------N.  
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Дружеството е представило копие от договор за наем на офис, находящ се на адрес 

гр. София, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, сключен на 03.01.2011 г. с „РИСК 

БИЛДИНГ“ ЕАД, както и анекс от 01.01.2016 г., за удължаване срока за изпълнение на 

договора до 31.12.2016 г. 

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД потвърждава, че разполага с 

необходимите за осъществяването на лицензионната дейност техническо и офис 

оборудване, информационни технологии и комуникационни средства. Дружеството 

уверява, че има специално разработен софтуер за енергиен мениджмънт и мониторинг на 

клиенти, чрез който се предоставя възможност на потребителите онлайн да наблюдават 

графиците за доставка и измерените количества от търговските електромери. Представена 

е справка за изградената информационна мрежа, състояща се от 8 работни места, 3 

мрежови принтера, 3 мрежови скенера, 1 gateway с изграден софтуерен firewall, 1 сървър 

за електронна поща и 1 domain controller, регулиращ достъпа на потребителите към 

мрежовите услуги. 

 

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

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

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

комбинирана балансираща група“. 

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е представило справка-отчет на наетите 

лица, от която е видно, че за 2014 г. са наети 6 (шестима) служители, чрез които 

дружеството извършва дейностите по лицензията. Предоставени са и копия на дипломи за 

завършено образование на персонала, зает с дейностите по лицензията. Представена е 

организационна структура, от която е видно, че дружеството се управлява от 

изпълнителен директор и са обособени три отдела – диспечерски център, търговски отдел 

и административен и логистичен отдел. 

Дружеството е развило успешно дейността си през периода на издадената 

лицензия, като оперира както на вътрешния пазар с крайни клиенти и търговци, така и за 

износ на електрическа енергия. Предоставена е справка за търгувани количества 

електрическа енергия на свободния пазар за периода от 2007 г. до 2014 г., които са в 

размер на 9 861 992 MWh. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се направи извод, че „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ 

АД притежава технически, материални и човешки ресурси, както и опит да 

продължи да отговаря на условията за упражняване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с права и задължения на „координатор на стандартна 

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

 

III. Икономически аспекти: 

 

Относно финансовите възможности на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА 

ГРУПА“ АД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличието на 

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 13 ал. 1 от НЛДЕ, дружеството е представило 

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

В представените прогнозни счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и 

разходите за периода на бизнес плана дружеството прогнозира количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се 

увеличават от 2200 GWh през 2016 г. до 2650 GWh през 2020 г. 



 30 

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа 

енергия  през периода на бизнес плана, са определени като средно-претеглени на база 

покупните цени от дружеството и са следствие от моментните данни за цените на 

електроенергийния пазар в Р България и заобикалящите го пазари и са: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна 

покупна цена 
лева/ MWh 71,5 70,5 70 70 69 

Средна 

продажна 

цена 

лева/ MWh 74 73,5 73 73 72,5 

Количество 

търгувана ел. 

енергия 

GWh 2200 2400 2500 2550 2650 

 

Според „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД обосновката на посочените цени 

включва постигането на конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната 

дейност, в т.ч. развитие, подобрение и повишаване на сигурността на доставките, намаление 

на разходите и други. Дружеството очаква ръст в продажбите на електроенергия за всяка 

година от периода на бизнес плана.  

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2016 г. – 2020 

г. е представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 164 005 173 842 181 612 187 368 191 165 

Разходи 160 750 169 062 176 196 181 833 184 234 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
158 464 168 562 174 149 179 668 181 936 

Счетоводна печалба 2 755 4 780 4 916 5 035 6 431 

Финансов резултат 2 480 4 302 4 424 4 531 5 788 

СК/ДА 1.96 4.23 6.26 8.63 11.67 

КА/КП 1.16 1.36 1.42 1.68 2.23 

СК/(ДП+КП) 0.08 0.26 0.44 0.70 1.23 

 

Приходите и разходите нарастват с намаляващ темп с 6% за втората година, 

достигайки до 2% за последната. Неразпределената печалба на дружеството нараства за 

разглеждания период.  

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е представило анализ на външния и 

вътрешния пазар на електрическа енергия и дава отрицателна оценка за старта на 

Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) върху покупната цена, за което 

дружеството посочват късния час на обявяване на резултатите от борсовата търговия, а 

също така и липсата на Price Coupling of Regions към момента. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата дружеството е 

представило банково удостоверение с рег. № 03-10-00638/1 от 23.02.2016 г., от „Банкa 

ДСК“ ЕАД, в уверение на това, че „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД е клиент на 

същата банка и има открита сметка, наличността по която към 23.02.2016 г. е 7 790 137,25 

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 посочените в ГФО на дружеството за 2014 г. приходи от 182 116 хил. лв.  
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Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри, „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД 

ще притежава финансови възможности и ще продължи да отговаря на условията за 

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

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

комбинирана балансираща група“, за новия срок на лицензията.  

 

Изказвания по т.4: 

Докладва М. Трифонов. След анализ на събраните документи работната група е 

установила, че дружеството отговоря на нормативните изисквания за продължаване срока 

на лицензията. Трифонов прочете проекта за решение. 

И. Н. Иванов обобщи, че заключението в доклада е, че при изпълнение на 

заложените параметри в бизнес плана дружеството е в състояние да изпълнява своите 

задължения като лицензиант. След като установи, че няма изказвания, председателят 

подложи проекта за решение на гласуване. 

 

А. Йорданов помоли работната група, със съдействието на главния секретар, да 

направи справка на подадените заявления за издаване, допълване, удължаване на срок на 

лицензии от 01.01.2015 г. досега. Справката да включва сроковете, в които тези 

заявления са били разгледани, и взетите по тях  решения. 

И. Н. Иванов допълни да се отбележи има ли просрочване. 

 

М. Трифонов отговори, че в отдела има такъв регистър, който ще предоставят на 

Комисията. 

И. Н. Иванов каза, че очаква тази справка. Справката да бъде представена на 

главния секретар, който ще я докладва на председателя. Това ще има дисциплиниращ 

ефект. Не е допустимо да има оплаквания от министри и заместник-министри за нарушени 

срокове. 

 

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 ЗЕ, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 

18.12.2006 г.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, или други, 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в Интернет. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  
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По т.5. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 

29.12.2015 г. на „Интерелектрик“ ЕООД 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“ 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 29.12.2015 г. на 

„Интерелектрик“ ЕООД 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).   

Със Заповед № З-Е-3 от 04.01.2016 г. на Председателя на КЕВР е сформирана 

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

него за установяване на основателността на искането. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 03.02.2016 г. заявителят е представил 

допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната преписка. 

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

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

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието 

на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

 

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти. 

 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20150917145322 от 17.09.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „Интерелектрик“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 203700764, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. 

„Люлин“, бл. 816, вх. 4, ет. 1, ап. 71. 

„Интерелектрик“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и други енергийни носители и продукти, услуги в областта на енергетиката, 

енергийна ефективност и енергийния мениджмънт, след получаване на лиценз за това, 

представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и 

осъществяване на всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Михаил Георгиев 

Кацаров. 

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

собственик на капитала на „Интерелектрик“ ЕООД е Пламен Петров Тенев.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД  отговаря 

на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, регистрирано 

по Търговския закон.  

Видно от представените акт за регистрация по ЗДДС № 220421500019071 от 

30.09.2015 г. и удостоверение за регистрация от 02.10.2015 г., издадени от Национална 
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агенция за приходите, ТД София, „Интерелектрик“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице с 

идентификационен номер по ДДС № BG203700764. 

От представената декларация 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 лишаван 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 „Интерелектрик“ ЕООД 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 включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и на „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 необходимостта от достатъчно 

време за позициониране на свободния пазар на електрическа енергия.  

С оглед изложеното е обоснован изводът, че искането на „Интерелектрик“ 

ЕООД 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. 

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

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

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

балансираща група“. 

 

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

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

на комбинирана балансираща група“, „Интерелектрик“ ЕООД ще използва офис, находящ 

се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, офис 1, нает с договор за 

наем. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис площи от 

01.09.2015 г., сключен с „Инженеринг Груп-04“ ЕООД.   

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. В офиса е обособено сървърно помещение, 

резервирано както с допълнително електрозахранване, така и с непрекъсваеми източници 

(UPS). Комуникационната свързаност също е резервирана както с оптични линии от два 

независими интернет доставчика (ISP), така и с безжични връзки към мобилен оператор. 

Хардуерната резервираност е осигурена чрез използването на виртуални сървъри, 

работещи върху група от физически машини (VM Ware vCenter). Съхранението на 

информацията е гарантирано с RAID масиви NAS iSCSI. 

Използвано е решение на компанията CISCO за частна виртуална мрежа (VPN), 

която свързва мобилните устройства и отдалечените работни станции. За интернет 
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сигурността и антивирусната защита са използвани продукти на компанията ESET- 

NOD32. 

За операционна система на работните станции е избрана MS Windows, офис 

пакетът също е на Microsoft, като и за двете компанията предвижда използването на 

обемно лицензиране на продуктите. 

За извършване на анализи „Интерелектрик“ ЕООД използва свой софтуерни 

инструменти. За достъп до брокерски платформи за търговия компанията е избрала TFS 

Tradition. 

„Интерелектрик“ ЕООД е предвидило изнасяне на счетоводно, митническо, правно 

и акцизно обслужване на външно дружество. Като доказателство е представило договор от 

24.09.2015 г., сключен с „БУЛДЕС 2006“ ООД. 

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

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

електроенергийния системен  оператор (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5485 от 25.09.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„Интерелектрик“ ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно 

оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически 

средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че 

„Интерелектрик“ ЕООД 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. 

 

2. 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 на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната структура на персонала, зает в упражняване на 

дейността, подлежаща на лицензиране. 

Представено е копие на диплома за завършено образование на управителя. 

Управителят на дружеството уверява, че след получаване на лицензията предвижда 

сключване на договор за позицията Директор „Търговия“, с който трудов договор се 

възлага и набирането и обучението на персонал съгласно представената организационна 

структура. От приложените документи е видно, че управителят на дружеството е с 

дългогодишен опит, както в търговията на едро с електрическа енергия и гранични права 

за пренос, така и в изграждането на обекти за производство на електрическа енергия.   

От представената организационна структура е видно, че персоналът на 

дружеството се състои от управител, експерт „Товарови графици“, анализатор и 

администрация. 

 Експерт „Товарови графици“ изготвя прогнози и товарови графици за обмен 

на енергия и отговаря за техническата връзка с ЕСО ЕАД. 

 Анализатор – прави анализ на цени на електрическа енергия и анализ на 

цени и количества на трансгранични капацитети, както и оценка на риска. 

 Администрация – обхваща деловодство, подготовка на тръжни документи и 

връзка с Агенция Митници. 

 

„ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД уверява, че след получаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 
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стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“, 

се предвижда назначаване и обучение на служители за работа със системите за 

администриране на пазара на ЕСО ЕАД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „Интерелектрик“ ЕООД отговаря на изискванията по 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ 

относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване 

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

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

комбинирана балансираща група“. 

 

ІІІ. Икономически аспекти 

 

Извършени са анализ и оценка на финансовите възможности на „Интерелектрик“ 

ЕООД 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).  

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия са приложени бизнес план за управление и развитие 

на дейността „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна и 

комбинирана балансираща група“ за периода 2016 г. – 2020 г. с прогнозни годишни 

финансови отчети, както и писмено потвърждение (удостоверение) с изходящ № 29-1151 

от 28.12.2015 г. от „Интернешънъл Асет Банк“ АД - гр. София за наличието на специална 

сметка съгласно чл. 19 от Правилата. 

Съгласно представеното банково удостоверение наличността по разкритата сметка  

към 28.12.2015 г. е 150 000 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 

бизнес план. 

Според изготвения бизнес план дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за продажба да се увеличават от 19 410 MWh през 2016 г. до 269 363 

MWh през 2020 г., а за покупка от 20 000 MWh през 2016 г. до 275 000 MWh през 2020 г. 

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава 

електрическа енергия, и количествата на търгуваната електроенергия са представени в 

следната таблица: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 82,00 85,00 90,00 94,00 99,00 

Средна покупна цена лв./MWh 75,00 77,00 82,00 85,00 90,00 

Продадена ел.енергия 

на свободния пазар 
MWh 19 410 58 469 100 643 191 217 269 363 

Закупена ел.енергия на 

свободния пазар 
MWh 20 000 61 000 105 000 195 000 275 000 
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Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. - 2020 г., 

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи  1 594 4 983 9 082 17 990 26 695 

Разходи  1 521 4 747 8 686 16 692 24 837 

Счетоводна печалба 56 139 212 1 006 1 546 

Финансов резултат 38 74 124 882 1 269 

ДА 18 37 11 11 8 

КА/КП 0,91 1 1 1 1 

 

Според представения бизнес план, „Интерелектрик“ ЕООД предвижда общите 

приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 1 594 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 26 695 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 1 521 хил. лв. за 2016 

г. да достигнат до 24 837 хил. лв. през 2020 г. 

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 38 хил. лв. за 2016 г. да 

достигне до 1 269 хил. лв. през 2020 г. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира увеличение на 

сумата на собствения капитал от 43 хил. лв. през 2016 г. до 2 331 хил. лв. през 2020 г., 

вследствие на увеличението на финансовия резултат.  
Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя 

относително добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на 

дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. 

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група, „Интерелектрик“ ЕООД е направило 

прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им 

цени за MWh за периода 2016 г. - 2020 г., както е показано в следната таблица: 

 

    2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количества 

балансираща енергия- 

излишък 

MWh 750 2 898 4 883 4 563 6 188 

Количества 

балансираща енергия- 

недостиг 

MWh 160 366 525 780 550 

Цена на балансираща 

енергия- излишък 
лв./MWh 3,75 4,62 4,92 3,40 4,50 

Цена на балансираща 

енергия- недостиг 
лв./MWh 131,2 136,00 144,00 150,40 158,40 

 

В маркетинговия анализ на „Интерелектрик“ ЕООД, под формата на SWOT анализ 

са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и обективно са 

посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

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

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

„Интерелектрик“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с права и задължения на 
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„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“. 

 

IV. 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.  

 

V. 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, „Интерелектрик“ ЕООД е представило проекти на „Договор за участие в 

комбинирана балансираща група“ и на „Договор за участие в стандартна 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. Представен е също 

така и проект на общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната и 

комбинираната балансираща група, въз основа на които в съответствие с ПТЕЕ 

небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата. 

 

Изказвания по т.5: 

Докладва М. Трифонов. Той представи заключенията на работната група и прочете 

проекта за решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания по доклада и подложи на гласуване 

проекта за решение. 

 

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 ЗЕ, Комисията  

Р Е Ш И: 

 
1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „Интерелектрик“ 

ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Интерелектрик“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  
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По т.6. Комисията разгледа доклад относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 

28.12.2015 г. на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 28.12.2015 г. на „ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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).   

Със Заповед № З-Е-2 от 04.01.2016 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

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

него за установяване на основателността на искането. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 29.02.2016 г. заявителят е представил 

допълнителни данни и документи, които са приложени към образуваната преписка.  

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална 

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

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), след което се 

пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието 

на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.   

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

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

документите по административната преписка, се установи следното: 

 

І. Правни аспекти. 

 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20151217100116 от 17.12.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията, правно-

организационната форма на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 203734791, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, бул. 

„Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, ет. 6, офис 7. 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД има следния предмет на дейност: 

Дейности в областта на енергетиката, извършвани след придобиване на 

съответната лицензия, включително, но не само търговия с електрическа енергия, внос и 

износ, координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, 

производство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.  

Дружеството се управлява и представлява от управителите Светлана Ангелова 

Пейчева и Стефанка Георгиева Георгиева поотделно. 

Размерът на капитала на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) лева. Съдружници 

в „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД са Светлана Ангелова Пейчева с дял от капитала в 

размер на 7000 лв., Стефанка Георгиева Георгиева с дял от капитала в размер на 7000 лв. и 

АД „Иванова и Иванова“, ЕИК/ПИК 176477390, с дял от капитала в размер на 6000 лв. 

От посочените по-горе данни се установи, че „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, тъй като е лице, 

регистрирано по Търговския закон.  
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От представените декларации съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ 

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

от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за 

престъпление против собствеността или против стопанството, както и че заявителят не е в 

производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му 

е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал 

заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма 

издаден отказ. 

Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността „търговия 

с електрическа енергия“ на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД няма да е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

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

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“ липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

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

период ще се развие конкуренцията между участниците в либерализирания пазар, а това 

от своя страна ще наложи въвеждането на мерки за гарантиране на сигурността на 

доставките за потребителите и ще ориентира пазарното поведение на дружеството. 

Развитието на регионален пазар в 10-годишен период от пълното либерализиране на 

пазара на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ, 

при възможно най-изгодни условия, както за производителите, така и за търговците на 

електрическа енергия. Посоченият срок ще осигури на дружеството възможност за 

анализи въз основа на получени реални резултати за оценка на средата и възможност за 

удължаване срока на лицензията.  

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 

ТРЕЙД“ 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. 

 

ІІ. Технически аспекти: 

 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, „координатор на комбинирана 

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

 

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

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

на комбинирана балансираща група“, „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД ще използва 

офис, намиращ се в гр. София п.к. 1612, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ № 104, 

ет. 6, офис 7. Като доказателство заявителят е представил договор за наем на офис-площи, 

сключен с „Мотто-Инженеринг“ ООД на 16.12.2015 г.  

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната 

работа на екипа материални ресурси. По силата на договор за наем, сключен с „Мотто-

Инженеринг“ ЕООД, „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД ще използва цялото налично 

офис оборудване, намиращо се в офис 7 на горепосочения адрес, включително 

изградените комуникационни и мрежови връзки, телефонна мрежа и интернет, в това 

число телефон, факс, скенер, принтер и други. Цялата техника и оборудване, намиращи се 



 40 

на посочения адрес, включват: 

 

- Работни станции, които работят с операционна система Windows 7; 

- На работните станции се използва пакета Microsoft Office 2010 Professional, както 

и антивирусна защита TREND MICRO; 

- Преносими работни станции (лаптопи).  

 

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

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

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6593/3 от 04.12.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и 

компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството 

технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна 

инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно 

договорени цени, отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). 

От гореизложените данни и представените доказателства се установи, че 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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 на „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

 

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ, дружеството е представило данни за 

управленската и организационната структура на компанията, както и данни за числеността 

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

лицензиране. 

Дружеството се управлява от двама управители и прокурист. Управлението на 

дружеството им е възложено с договор за управление, съответно с договор за прокура. 

Разпределението на служителите в компанията в началото на дейността е в два отдела: 

„Търговски“ и „Прогнозиране и балансиране“.  

Търговският отдел включва позициите „Търговски директор“ и „Експерт търговия 

с електрическа енергия“. Търговският директор наблюдава местния и външните пазари за 

електроенергия и предлага бъдещи търговски стратегии и позиции. Експерт „Търговия с 

електрическа енергия“ отговаря за договарянето на енергия, договорите за участие в 

балансиращите групи на дружеството, договорите за балансиране, за комбинирани услуги 

и рамковите договори. 

Отдел „Прогнозиране и балансиране“ включва позициите „Технически директор“ и 

„Експерт прогнози, графици, балансиране“. Техническият директор отговаря за 

проектиране, изграждане, доставка и поддръжка на инженерно и/или контролно-

измервателно оборудване. Експерт „Прогнози, графици, балансиране“ отговаря за 

ежедневната дейност по прогнозиране, генериране и агрегиране на графици, балансиране  

и сетълмент. 

Към заявлението са представени професионални автобиографии, както и копия от 

дипломи за завършено образование, копия от договори за управление и договор за 

прокура, както и справка от НАП за назначен персонал. 

Информационните, счетоводните и правните услуги се осъществяват от външни за 

компанията доставчици под контрола на двамата управители и прокуриста на основание 
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съответните договори. В зависимост от бъдещото развитие на компанията може да бъде 

нает допълнителен персонал. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД отговаря на 

изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 

3 от НЛДЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

III. Икономически аспекти. 

 

Относно наличието на финансови възможности на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 

ТРЕЙД“ ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличието на 

финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с 

електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

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

прогнозира количествата електрическа енергия за продажба да се увеличават от 8 000 

MWh през 2016 г. до 16 000 MWh през 2020 г., а за покупка от 8 500 MWh през 2016 г. до 

21 125 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 евро/MWh 45,00 47,00 56,00 58,00 60,00 

Средна покупна цена евро/MWh 35,00 36,00 41,00 43,00 46,00 

Продадена ел.енергия 

на свободния пазар 
MWh 8 000 10 000 12 000 15 000 16 000 

Закупена ел.енергия на 

свободния пазар 
MWh 8 500 12 075 15 735 17 910 21 125 

 

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

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

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 720 940 1 344 1 740 1 920 

Разходи 630 790 1 054 1 360 1 542 

Счетоводна печалба 90 150 290 380 378 

Финансов резултат 81 135 261 342 340 

ДА 17 17 19 19 20 
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Според представения бизнес план, „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД предвижда 

общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 720 хил. лв. за 2016 г. да 

достигнат до 1 920 хил. лв. през 2020 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 630 хил. лв. за 2016 

г. да достигнат 1 542 хил. лв. през 2020 г. 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД очаква печалбата да се увеличи и от 81 хил. лв. 

за първата година на лицензионна дейност да достигне 340 хил. лв. през 2020 г.  

Дружеството предвижда да има задължения само през първата година от 

прогнозния период – 2016 г., които да погаси изцяло още през следващата финансова 

година. За периода на бизнес плана не се предвижда придобиване от дружеството на 

дълготрайни материални активи. 

Относно капиталовата структура е планирано увеличение на сумата на собствения 

капитал, вследствие нарастване на текущата печалба за периода на бизнес плана.  

По отношение на правата и задълженията на дружеството, като координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група, „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е 

направило прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и 

съответните им цени за MWh за периода 2016 г. - 2020 г., както e показанo в следната 

таблица: 

 

    2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количества 

балансираща 

енергия- излишък 

MWh 264 336 399 448 505 

Количества 

балансираща 

енергия- недостиг 

MWh 66 84 99 112 126 

Цена на 

балансираща 

енергия- излишък 

евро/MWh 2,50 2,70 3,00 2,08 2,75 

Цена на 

балансираща 

енергия- недостиг 

евро/MWh 102,26 127,50 132,50 134,20 138,60 

 

В маркетинговият анализ на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД, под формата на 

SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 

обективно са посочени слабите страни и възможните заплахи пред дружеството. 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е 

представило банково удостоверение от „Юробанк България“ АД - гр. София, с изходящ № 

36/ФЦ 481 от 29.02.2016 г., в уверение на това, че „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е 

клиент на същата банка и има открита специална сметка, наличността по която към 

29.02.2016 г. е 150 347,00 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, „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ 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“. 

 

IV. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 
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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.  

 

V. 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 „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД е представило проекти на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група“ и „Договор за участие в комбинирана балансираща група 

и поемане на отговорност за балансиране“. След преглед на представените проекти на 

договори се установи, че същите има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 

12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на 

небалансите в балансиращите групи, въз основа на които в съответствие с ПТЕЕ 

небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от групата. 

 

Изказвания по т.6: 

Докладва М. Трифонов. Установено е, че дружеството отговаря на изискванията. 

Трифонов прочете проекта за решение. 

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи проекта на решение на 

гласуване. 

 

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 ЗЕ, Комисията  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 

ТРЕЙД“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин 

Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членове на Комисията 

със стаж в енергетиката.  

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „АРКАДИЯ 

СЪРВИС“ АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г.; 
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2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 13.04.2016 г. от 10:00 ч.;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи по 

търговска регистрация „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД, или други, упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

По т.2 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото „Ел Екс Корпорейшън“ 

АД заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., 

издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и 

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

комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Ел 

Екс Корпорейшън“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

  

По т.3 както следва: 

1. Приема доклада на работната група относно подаденото от „Енергео“ ЕООД 

заявление за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г., издадена 

за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с права и 

задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на 

права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Енергео“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в интернет. 

 

По т.4 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД заявление за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 

18.12.2006 г.; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.;  

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, или други, 

упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

страницата на Комисията в Интернет. 

 

По т.5 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „Интерелектрик“ 

ЕООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на 

„координатор на комбинирана балансираща група“; 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00ч.; 
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3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„Интерелектрик“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 

 

По т.6 както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 

ТРЕЙД“ ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление на 13.04.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи 

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

на страницата на Комисията в интернет. 

 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-89/01.04.2016 - „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-87/01.04.2016 - „Ел Екс Корпорейшън“ АД; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-88/01.04.2016 - „Енергео“ ЕООД; 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-90/01.04.2016 - „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД; 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-91/01.04.2016 - „Интерелектрик“ ЕООД; 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-92/01.04.2016 - „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД. 

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (В. Петков) 

 

 ................................................. 

 (Д. Кочков) 


