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Вх. № ........................ /...................... 2018 г. 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО  

И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ДОКЛАД 
 

от 
 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ 

дирекция „Правна“ 

 

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 30.11.2017 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.  

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

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

30.11.2017 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 

1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. 

за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в 

заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № З-Е-

205 от 14.12.2017 г. на председателя на КЕВР. 

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 данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е 

еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 

123531939, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, 

с. Ковачево 6265. 



 

София 1000, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 
тел.: (02) 988 24 98; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg стр. 2 от 5 

 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД има следния предмет на дейност: производство на 

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

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и 

други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена 

със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или 

лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.  

 „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове 

Илко Димитров Желязков, Живко Димитров Динчев и Диян Станимиров Димитров. 

Представител на дружеството е Живко Димитров Динчев. 

Размерът на капитала на дружеството е 89 676 350 (осемдесет и девет милиона 

шестстотин седемдесет и шест хиляди триста и петдесет) лева, разпределен в 8 967 635 

броя обикновени поименни акции, всяка с номинал 10 лв., и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е „Български енергиен холдинг“ 

ЕАД, ЕИК 831373560. 

Предвид горното, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е лице, регистрирано по 

Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 

1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от членовете на съвета на директорите на 

дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 

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. Следователно издаването на 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

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“ липсва енергиен обект. 

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

Исканият срок на лицензията е обоснован с мотива, че същият е необходим за 

реализиране на плановете и целите на дружеството, описани в представения бизнес 

план. 
 

ІІ. Технически аспекти. 

 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“: 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще осъществява дейността „търговия с електрическа 

енергия“ в собствен имот, находящ се в с. Ковачево 6265, община Раднево, област Стара 

Загора. В тази връзка като доказателство е представено копие на нотариален акт за 

констатиране право на собственост върху недвижим имот.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД притежава лицензия за производство на 

електрическа енергия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. Видно от интернет страницата на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), дружеството е регистрирано 
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като производител с EIC № 32X001100100003I и към момента е със статус „активен“. От 

интернет страницата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е видно, че 

дружеството е регистрирано като пазарен участник на платформите за пазара „ден 

напред“ и централизиран пазар за двустранни договори и е със статус „активен“. 

Дейността на дружеството ще бъде извършвана чрез изградени работни станции, 

включващи мрежово-компютърно оборудване, принтери, факс, офис мебели, телефонни 

връзки и др. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД заявява, че разполага с необходимия софтуер за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, в т.ч.: 

 операционна система Microsoft Windows 10, 1709; 

 MS Office с версия на Word 2010, версия на  Excel 2010, версия на клиента за 

електронна поща Outlook Express 14.0.7015.1000; 

 версия на счетоводен програмен продукт АЖУР 7 ERP; 

 антивирусна защита Eset and point 5.0.2265. 

Към заявлението за издаване на лицензия за „търговия с електрическа енергия“, 

дружеството е приложило копие на договор със „Сиенсис“ АД от 27.05.2016 г. за 

доставка на нова компютърна техника със следната спецификация: 

  2 бр. компютри HP ProDesk 600 G2 MT Business PC, Intel Core i5-6500, 

3,2GHz, 6MB cache, 4GB DDR4-2133 SDRAM, HP 5—GB 7200RPM 3.5 Hard Drive; MS 

Office Pro 2016, Windows Professional Eng 64-bit; 

 1 бр. монитор HP ProDisplay P222va LED Monitor 21,5”. 

Заявителят посочва, че в офиса е осигурена свързаност на компютрите в локална 

мрежа и достъп до ресурсите на сървърите. За електронен обмен на данни всички 

работни места имат неограничен достъп до интернет, доставен от „Евроекспрес“ ООД, с 

което има сключен договор от 13.11.2017 г.    

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

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

осигурявани от търговските участници, се одобряват от ЕСО ЕАД.  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-6807/1 от 23.11.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД 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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се 

приеме, че „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 
 

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

дейността „търговия с електрическа енергия“: 

Представени са данни за управленската и организационна структура на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД, както и данни за квалификацията на персонала, зает в 

упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. За постигане на своите цели 

заявителят ще започне дейността с девет квалифицирани специалисти с опит в 

енергетиката. Управителните, контролните и представителни функции се осъществяват 

от съвета на директорите, а прякото управление и представителството на дружеството е 

възложено на изпълнителния директор. 

Административно-оперативният персонал ще бъде разделен на две структурно-

организационни единици: звено „Енергиен пазар“ към Дирекция МОП – ръководител 

звено и експерти по маркетинг, и звено „Администриране на електроенергийния пазар“ 
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при отдел ПТО към Дирекция „Експлоатация“ – ръководител звено и инженери по 

производствена ефективност. 

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование, както и 

удостоверения за завършен курс за владеене на чужд език на служителите, заети с 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

В заявлението за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД е представило копия на длъжностни характеристики, утвърдени от 

изпълнителния директор на наетите лица, заемащи следните длъжности: 

 Ръководител звено „Енергиен пазар“ към звено „Ръководство“, дирекция 

„Маркетинг и обществени поръчки“; 

 Експерт маркетинг, звено „Енергиен пазар“, дирекция „Маркетинг и 

обществени поръчки“; 

 Експерт маркетинг – търговия с въглеродни емисии, звено „Енергиен пазар“, 

дирекция „Маркетинг и обществени поръчки“; 

 Инженер производствена ефективност – ръководител звено „Администриране 

на електроенергийния пазар“, отдел ПТО, дирекция „Експлоатация“; 

 Инженер производствена ефективност – търговия с електрическа енергия, 

звено „Администриране на електроенергийния пазар“, отдел ПТО, дирекция 

„Експлоатация“. 

В горепосочените длъжностни характеристика подробно са описани 

отговорностите и дейностите на лицата, заемащи съответната длъжност. 

Счетоводно и правно дейността ще бъде обслужвана от наличния персонал в 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“. 
 

III. Икономически аспекти. 

 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие 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).  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2018 г. – 2022 г. 

за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ с прогнозни 

годишни финансови отчети, съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.  

 Според представения бизнес план дружеството прогнозира количествата 

електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от XXX MWh през 2018 г. 

до XXX MWh през 2022 г. 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2018 г. – 2022 г. 

с прогнозни приходи, разходи и показатели. 

Според представения бизнес план „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД предвижда общите 

приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от XXX хил. лв. за 2018 г. да 

достигнат до XXX хил. лв. през 2022 г. 

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от XXX хил. лв. 

за 2018 г. да достигнат XXX хил. лв. през 2022 г. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД очаква печалбата да се увеличи от XXX хил. лв. за 

първата година на лицензионна дейност до XXX хил. лв. през 2022 г.  
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В маркетинговия анализ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, под формата на SWOT 

анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и 

слабите страни и възможните заплахи пред него. 

Дружеството е представило банково удостоверение с изх. № XXX 09.11.2017 г. от 

Банка, според което „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е клиент на банката с открита 

специална разплащателна сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността по 

която е XXX лв. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на 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 в Комисията бизнес 

план. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените 

в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“.  

 

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. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ 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.   

 

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

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

предлагаме Комисията да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“; 

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

на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 


