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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 15.09.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-

258 от 12.08.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

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

стандартна балансираща група“, и събраните данни от проведеното на 08.09.2016 г. 

открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 

17.05.2016 г. на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността 

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

стандартна балансираща група“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).   

Със заповед № З-Е-89 от 20.05.2016 г. на председателя на Комисията е сформирана 

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

него за установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-258 от 12.08.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по 

Протокол № 175 от 29.08.2016 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 08.09.2016 г. е проведено открито заседание, на което e присъствал представител на 

заявителя. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, 

отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

 

Видно от извършената на 11.08.2016 г. служебна справка по партидата на 

дружеството на интернет страницата на Търговския регистър, поддържан от Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203888476, със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4. 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

Търговия с електрическа енергия; доставка на електрическа енергия до крайни 

клиенти (физически и/или юридически лица); енергиен мениджмънт; организиране, 

оперативно планиране, поддръжка и управление на вътрешна енергийна система на 

потребители; производство на електрическа енергия; услуги, свързани с доставка и 

търговия с електрическа енергия; търговия с природен газ; покупка, продажба и отдаване 

под наем на недвижими имоти; консултантски услуги; търговско представителство; внос, 
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износ и преработка на петрол и петролни продукти; продажба на едро и дребно на петрол, 

петролни продукти, горива и други стоки; управление на петролни съоръжения и складове; 

транспортни услуги и друга посредническа дейност, както и друга стопанска дейност, 

която не е забранена от закона. Дейностите, които подлежат на лицензионен или 

регистрационен режим, ще бъдат извършвани след получаване на съответните разрешения 

и лицензи и след извършване на надлежните регистрации. 

Дружеството се управлява и представлява от управителя Михай Джордже.  

 Размерът на капитала на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) лева. Едноличен 

собственик на капитала е ТИНМАР ЕНЕРДЖИ АД, чуждестранно юридическо лице, 

държава Румъния. 

От посочените по-горе данни се установи, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД  

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като 

е лице, регистрирано по Търговския закон.   

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

декларации от управителя на дружеството се установява, че същият не е лишен от правото 

да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ 

от НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, 

не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата 

дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за 

търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.   

Предвид изложените по-горе факти се стига до извода, че издаването на исканата в 

заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 

от ЗЕ. 

Вещни права. 

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

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

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

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Посоченият срок е обоснован с оглед успешното реализиране на целите на дружеството, 

подробно описани в представения бизнес план.   

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД 

да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо. 

 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

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

„координатор на стандартна балансираща група“. 

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

ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ще използва офис, намиращ се в Република България, гр. София, ул. 

„Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис № 4, нает с договор за наем. Като доказателство заявителят е 

представил договор за наем на офис-площи от 01.06.2016 г., сключен с „КОМФОРТ-А“ 

ЕООД.  

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД декларира, че офисът е оборудван със съвременна 

информационна и телекомуникационна структура. Представена е конвенция за 

сътрудничество с дружеството „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД със седалище в гр. Букурещ, с 

която двете дружества се договарят „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД да има достъп до цялата 

материална база на „ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД, както и достъп до интернет услуги и 
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достъп до услуги за телефони и факс. Офисът е оборудван с принтери, скенери, факс 

апарати и телефони; използва се операционна система Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, антивирусна защита F 

Secure. Сървърът на електронната поща се нарича Fortimail 200D, а операционната система 

е Fortinet 5.1. Той е собственост на “ТИНМАР ЕНЕРДЖИ“ АД и се хоства от Румъния от 

RCS & RDS в техния център за данни. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1514/3 от 13.05.2016 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ 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 (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в 

ПТЕЕ. 

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „ТИНМАР 

СЪПЛАЙ“ 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. 

 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

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

стандартна балансираща група“.  

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на 

дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дейността 

му е разделена в следните няколко отдела: 

 Търговски отдел; 

 Отдел „Доставки на електрическа енергия и обслужване на клиенти“ – в отдела 

работят инженер електроенергетик с над 8 години опит на енергийния пазар и един 

специалист международни икономически отношения; 

 Отдел „Доставки на едро“. 

Служителите в определените отдели си разпределят следните отговорности: 

офериране на условията за доставка на електрическа енергия на потенциални клиенти, 

водене на преговори и поддържане на договори за доставка на електрическа енергия, 

сключване и поддържане на договори за дистрибуция и транспортиране на електрическа 

енергия, участие в търгове за възлагане на договори за доставка, както от позицията на 

продавач, така и на купувач, управление на клиенти и др. 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е част от групата компании „ТИНМАР“, които имат 

богат опит в Европа в търговията и доставката на електрическа енергия, доставката на 

нефтени продукти, добиването и търговията с въглища и др. Дейността на дружеството се 

развива под внимателния надзор на неговите специалисти, които идват от група с добра 

репутация и със значителни постижения в областта на доставката на електрическа енергия.  

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства се установи, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД отговаря на изискванията на 

чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 6, т. 3 от НЛДЕ за 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“. 
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Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на 

сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата). 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило бизнес план за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 2016 г. – 2020 г., с прогнозни 

счетоводни баланси и прогнозни отчети за приходите и разходите за периода на бизнес 

плана, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.  

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, 

на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от ХХ GWh през 

2016 г. до ХХ GWh през 2020 г. Предвижда се продажбите да се осъществяват към 

небитови клиенти. 

 

 

 

 

 

Предвиден е значителен ръст в приходите от лицензионна дейност с повече от ХХ 

пъти за 2017 г. спрямо 2016 г., тъй като дружеството предполага, че ще извършва дейност 

само през последните няколко месеца на настоящата година. За 2020 г. е предвидено 

нарастване на приходите с около ХХ спрямо стойността им през 2017 година. С почти 

същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД. 

Дружеството прогнозира, че вследствие от навлизането на нов пазар и разработването му 

ще реализира загуби за 2016 г. и 2017 г. в размер съответно на ХХ хил. лв. и на ХХ хил. лв. 

За 2018 г. „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД прогнозира печалба в размер на ХХ хил. лв., за 

2019 г.  ХХ хил. лв. и ХХ хил. лв. през 2020 г.   

 

 

 

Поради естеството на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ 

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД не предвижда придобиване на дълготрайни активи.  

„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството 

обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

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

представило банково удостоверение с изх. № 709/02.06.2016 г., от „ХХ“ АД – Клон София, 

в уверение на това, че „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е клиент на същата банка и има 

открита сметка, наличността по която към 02.06.2016 г. е ХХ лв. Размерът на наличната 

сума съответства на 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, „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

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

Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за 

работа с потребители“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, 

проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 
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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.  

Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД е представило проект на „Договор за участие в 

стандартна балансираща група“ и „Общи принципи за разпределение на небаланси в 

стандартна балансираща група“. След преглед на представения проект на договор се 

установи, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от 

НЛДЕ. Проектът на договор урежда и принципите за разпределяне на небалансите в 

рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят 

справедливо и равнопоставено на всеки член от групата в съответствие с ПТЕЕ. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 

39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД, с ЕИК 203888476, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4, лицензия № 

Л-479-15 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа 

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

балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от 

това решение; 

2. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД бизнес план за периода 2016 г. – 

2020 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 

3. Одобрява на „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД правила за работа с потребители 

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

по т. 1.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 
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