
  

 

Вх. № ........................ /...................... 2019 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-21 от 30.05.2019 г., подадено от „Хидро Пауър 

Ютилитис“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“.  

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 

30.05.2019 г., подадено от „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД, за издаване на лицензия 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. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 18.06.2019 

г. заявителят е представил допълнителна информация. За проучване на обстоятелствата в 

заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-107 от 

06.06.2019 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 служебно извършена справка на интернет страницата на Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Хидро Пауър Ютилитис“ 

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК № 205243702, със седалище и 

адрес на управление гр. София 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1. 

„Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с 

електроенергия, организиране на пазара с електрическа енергия, инвестиционна дейност в 

енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от всякакъв вид 

енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в 

първоначален, обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти с цел 

препродажбата им; строителство, реконструкция на недвижими имоти; финансиране, 

инвестиционно проучване, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация 

на обекти в сферата на енергетиката, производство, пренос и продажба на електрическа и /или 

топлинна енергия, след получаване на съответния лиценз, както и всяка друга дейност 

незабранена със закон. 

Дружеството се управлява и представлява от упавителя Камелия Георгиева Таскова. 

Едноличен собственик на капитала на „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД е Камелия 

Георгиева Таскова.   

Размерът на капитала на дружеството е 1 000 лв. и е изцяло внесен. 

Предвид горното, „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД 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 на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ 

декларации от управителя на „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД  се установява, че същата не е 

лишена от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда 

за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на служебно 

извършена справка се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, 

не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата 

дейност. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на „Хидро Пауър Ютилитис“ 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“ липсва енергиен обект. 

 

II. Срок на исканата лицензия 

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

 

III. Технически аспекти 

1. 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“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“: 



За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Хидро Пауър 

Ютилитис“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Кукуш“ № 1. Заявителят 

декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, 

необходими за осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са 

изцяло собственост на дружеството и се управляват от служителите му. 

Дружеството е представило фактура за поръчка на офис оборудване със следната 

техника:   

1. Работни станции, чрез които ще се обработва и изпраща информацията за участие в 

пазара – 2 бр., в т.ч.: 

 Лаптоп – Lenovo IdeaPad 320 15.6" FullHD Antiglare N4200 up to 2.5GHz, 

80XR01C1BM, Radeon 530 2GB, 8GB DDR3, 250GB SSD, WiFi, BT, HD,Platinum Grey; 

 Лаптоп – Lenovo IdeaPad 320 15.6" FullHD Antiglare N4200 up to 2.5GHz, 

80XR01C1BM, Radeon 530 2GB, 8GB DDR3, 250GB SSD, WiFi, BT, HD,Platinum Grey; 

 Принтер – Xerox WorkCentre 3025N (with ADF) 3025V NI; 

 DeepCool охладител за лаптоп Notebook Cooler N180 FS 17 – Black; 

 DeepCool охладител за лаптоп Notebook Cooler N180 FS 17 – Black; 

 Мишка и клавиатура – Logitech Wireless Combo MK270 920-004508; 

 Мишка и клавиатура – Logitech Wireless Combo MK270 920-004508. 

2. Сървър и локална компютърна мрежа: 

 Server Supermicro X11SSZ-QF,Intel, Core i5-7400, Quad Core, 3.00 GHz, 6MB cache, 

socket 1151,8GB 1Rx16 DDR4 2400 Samsung PM863a 240GB SATA 6Gb/s VNAND 2.5" 7.0mm 

24nm w/SED, 2 бр.; 

 Операционна система – Linux Mint; 

 Антивирусна защита – ClamAV; 

 Точка за достъп Ubiquiti UAP-AC-LR, 2.4/5GHz, 450/867Mbit, 22dBm, 3x3 MIMO, 

Indoor; 

 Рутер MikroTik CRS326 - SwOS/RouterOS powered 24 port Gigabit Ethernet switch with 

two SFP+ ports. 

3. Средства за комуникации: 

 Стационарен телефон; 

 GSM връзка – 2 бр. мобилни телефонни апарати и SIM карти. 

4. Интернет доставчик и доставчици на телекомуникационни услуги – „Българска 

телекомуникационна компания“ АД и „Комсиг“ ЕАД. 

5. Работна станция: 

 Операционна система – Linux Mint; 

 Версия на текстообработваща програма – LibreOffice; 

 Версия на софтуер за елктронна таблица – LibreOffice; 

 Версия на клиента за електронна поща – Tunderbird. 

6. Сървър за електронна поща: 

 Сървър за електронна поща – с операционна система CentOS 7 – хоства се в 

Superhosting.bg; 

 Осигурена криптирана защита.  

Дружеството е предоставило договори за телекомуникационни услуги и рамково 

споразумение с приложения за доставката на лицензиран софтуер. 

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 независимия преносен оператор „Електроенергиен 



системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-3068≠1 от 08.04.2019 г. ЕСО 

ЕАД декларира, че „Хидро Пауър Ютилитис“ 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. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“. 

 

2. 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“ и „координатор на комбинирана балансираща 

група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Хидро Пауър 

Ютилитис“ ЕООД. По отношение на служителите са приложени справка за нает персонал, 

трудови договори и копия от дипломи и автобиографии. 

Съгласно представената организационна структура на дружеството, обособените 

отдели имат следните функции: 

Отдел „Финанси и счетоводство“ – организиране и осъществяване на предварителен, 

текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната 

дисциплина, оформяне на първични и официални счетоводни документи, извършване на 

инвентаризации и отразяване на резултатите от тях, организиране и осъществяване на 

счетоводната отчетност на счетоводните операции и осигуряване на своевременно отразяване 

в счетоводството на всички стопански операции. 

Отдел „Търговска администрация“ – администриране на дейностите, свързани с 

търговията с електрическа енергия и балансиращата група – администриране на търговската 

дейност, администриране на продажбите на електрическа енергия, управление на договори, 

свързани с търговия с електрическа енергия, анализ и проследяване на държавна регулация и 

лицензионен режим относно търговия с ел. енергия, докладване на търговски сделки съгласно 

РЕМИТ, управление на взаимоотношение с институции, енергийна ефективност и постигане 

на индикативни цели, поддържането и надграждането на фирмените стандарти и процеси за 

търговия с ел. енергия и др. 

„Системен администратор“ – поддържане компютърните и информационните 

системи, извършване на ремонтни работи на компютърната техника и мрежата, контрол на 

състоянието на компютърната техника и мрежата и др. 

Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – извършва търговия с електрическа 

енергия на свободния пазар, предлага стратегия за търговия и извършва фундаментален и 

технически анализ на пазарите, комуникира ежедневно с производители, търговци, системни 

и пазарни оператори, привлича нови клиенти, участва в процеса по разширяване на нови 

пазари, изготвя предложения за крайни клиенти, извършва фундаментален и технически 

анализ на пазарите и предлага стратегия за търговия, изготвя оферти на пазара на 

електрическа енергия, преносен капацитет, пазар на двустранни договори, подпомага 

участието на дружеството в тръжни процедури, извършва мониторинг и анализ на пазара на 

едро на електрическа енергия в България и региона. 



Отдел „Прогнозиране и балансиране“ – прогнозиране и балансиране на клиентски 

товарови профили, управление на балансираща група, контролиране и подпомагане 

информационното обслужване на клиентите на фирмата, проверяване, обработване и 

въвеждане на данни от измерванията, изготвяне на справки и отчети за всички операции по 

прогнозирането и балансирането на електрическа енергия, ежедневна комуникация с 

производители, търговци, системни и пазарни оператори, клиенти, контрагенти и пр. във 

връзка с прогнозирането и регистрирането на графици, изчисляване на небаланси спрямо 

прогнозирано и реално консумирано количество електрическа енергия на клиенти, изготвяне 

на прогнозни графици за потреблението и производството на членовете в балансиращата 

група. 

За постигане на своите цели дружеството ще разчита на квалифицирани специалисти в 

съответните области. Дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на 

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

балансираща група“ ще се извършва от 6 служители, както следва: управител, главен 

счетоводител, експерт „Търговия с ел. енергия“, експерт „Търговска администрация“, експерт 

„Прогнозиране и балансиране“ и системен администратор. 

За правни и други консултантски услуги ще бъдат използвани външни компании. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия 

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

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

 

 IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

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

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

балансираща група“, 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):  

„Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2019 г. – 2023 

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

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

 В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 38 000 МWh през 2019 г. до 42 590 МWh през 

2023 г.  

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия  

през периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 88 91 93 93 95 

Средна продажна цена  лева/MWh 91 93 96 96 98 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 38 000 39 000 41 097 41 837 42 590 

 



Дружеството очаква да увеличава търгуваните обеми електрическа енергия, както и 

ръст на продажната цена. За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на 

печалбата от 62 хил. лв. за 2019 г. на 73 хил. лв. за 2023 г. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2019 г. – 2023 г. е 

представена по-долу: 

 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза   

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Приходи  3 470 3 748 3 972 4 054 4 176 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
3 470 3 748 3 972 4 054 4 176 

Разходи 872 1 522 2 842 3 534 4 044 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
3 366 3 635 3 853 3 930 4 048 

Счетоводна печалба 69 75 79 80 81 

Финансов резултат 62 67 71 72 73 

 

Към бизнес плана „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД е представило SWOT анализ, в 

който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило Удостоверение с изх. № 721 от 17.06.2019 г. от „Юробанк 

България“ АД, според което „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД е клиент на банката с открита 

разплащателна сметка на основание чл. 19, ал. 2 от Правилата, наличността, по която към 

17.06.2019 г. е 150 000 лева. В удостоверението е посочено, че банката ще предоставя при 

поискване от КЕВР, информация относно оборотите и салдата по разплащателната сметка, 

съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилата. 

Видно от горното, сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, според 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. 

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

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

Пауър Ютилитис“ ЕООД 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“. 

 

V. 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. 

 

VI. Договори за участие в стандартна и комбинирана балансиращи групи 

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, „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД 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 е установено, че същите имат 



съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също 

така и проекти на „Общи принципи за разпределяне на небаланси в балансиращата група“, въз 

основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки член от 

групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

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 „Хидро Пауър 

Ютилитис“ ЕООД 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 „Хидро Пауър 

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

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

страницата на Комисията в интернет. 

 
 

 


