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П Р О Т О К О Л 

 

№ 189 

 
София, 13.09.2017 година 

 

Днес, 13.09.2017 г. от 10:02 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 Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар 

Росица Тоткова. 

 

 На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика 

и топлоенергетика“, М. Трифонов - началник на отдел в дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“, Ю. Митев - директор на дирекция „Обща администрация“ и експерти на 

КЕВР. 

 

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 с вх. № Е-Дк-581 от 08.09.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 

24.07.2017 г. на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева,  

Бойко Стоянов, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-582 от 08.09.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 

31.07.2017 г. на „Булвикс“ АД 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: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Вера Георгиева,  

Бойко Стоянов, Радостина Методиева 
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3. Доклад с вх. № О-Дк-421 от 08.09.2017 г. и приложения към него относно 

проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

 Докладват: Юлиян Митев, Николай Георгиев,  

Евгения Сматракалева, Анжела Димитрова 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 24.07.2017 г. 

на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 24.07.2017 г. на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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. 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).  

Със Заповед № З-Е-127 от 07.08.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група за проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване 

на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.  

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 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е еднолично акционерно 

дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 204656662, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 109, Бизнес център Вертиго, офис 23. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД има следния предмет на дейност: Търговия и 

доставка на електроенергия, търговия и доставка на газ чрез местни тръбопроводи, дистрибуция 

на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, търговия на едро с твърди, течни и 

газообразни горива и сходни продукти, след получаване на лиценз, когато това е приложимо, 

неспециализирана търговия на едро; търговско представителство; участие в други дружества, 

както и всякакви други дейности в страната и в чужбина, които не са забранени от закона. 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД се управлява от съвет на директорите с членове 

Ян Массманн, Камен Енчев Ивчев и Истван Хери. Дружеството се представлява от всеки двама 

членове на съвета на директорите, действащи заедно.  

Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева и е изцяло внесен. 

Едноличен собственик на капитала на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е МЕТ Холдинг 

АГ, чуждестранно юридическо лице, държава: Швейцария. 
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Предвид горното, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ 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. 

 „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е регистрирано по Закона за данъка върху 

добавената стойност лице (ЗДДС) с идентификационен № 204656662, видно от представен акт за 

регистрация по ЗДДС с изх. № 220421701170597 от 17.07.2017 г., издаден от Национална агенция 

за приходите, ТД София. 

Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и 

б. „д“ от НЛДЕ от представителите 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. 

Следователно, издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ 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“, с 

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

„координатор на комбинирана балансираща група“, 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 оптимален предвид необходимостта от 

налагане на добри търговски практики и утвърждаване на търговеца на пазара на електрическа 

енергия. 
 

ІІ. 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 с права и задължения на 

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

група“, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД ще използва офис, находящ се в гр. София. 

Офисът е нает с договор за наем от 10.07.2017 г., сключен с „Каза Шик“ АД, който е приложен 

към заявлението.  

Дружеството декларира, че наетият офис е напълно обзаведен и ще използва следното 

техническо оборудване: 

 Сървър Intel QUAD Core XEON 3210, RAM 2GB, HDD 2x500GB, с операционна 

система Linux (Slackware 12), файлов сървър, сървър база данни, сървър за електронна поща; 

 3 бр. работни станции  със следните параметри: Intel XEON E5430, RAM 4GB, HDD 

2x500GB, Операционна система MS Windows 10, Антивирусна защита NOD32, Версия на WORD 

2010 (MS Office 2010), Версия на Excell 2007, Версия на клиент за електронна поща MS Outlook 

2007 (MS Office 2010), система за печатане, сканиране, оптическо разпознаване на символи и 

работа с факс – HP Solution Center; 

 Многофункционално устройство HP Color LaserJet CM1312 nfi MFP (принтер, скенер, 

факс, копир); 
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 2 бр. преносими компютри HP 6730b със следните параметри: Intel Core2DuoP8600, 

RAM 4GB, HDD 250GB, Операционна система MS Windows 10, Антивирусна защита NOD32, 

Версия на WORD 2010 (MS Office 2010), Версия на Excell 2010, Версия на клиент за електронна 

поща MS Outlook 2010 (MS Office 2010), Cisqo Quick VPN Client; 

 Нает сървър за електронна поща към пакет хостинг услуги „Малък бизнес“ на 

HOST.BG /POP3/ SMTP Mail Sever. 

За поддръжка на компютърната техника, „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

сключило договор с „АКУАТОР ЛАБС“ ЕООД от 12.07.2017 г. с предмет ежемесечна поддръжка 

на инсталираната компютърна техника. Копие от договора е приложено към заявлението на 

кандидат-лицензианта. 

Представено е копие от договор за предоставяне на телекомуникационни услуги с 

„НОВАТЕЛ“ ЕООД от 17.07.2017 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 независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4042 от 14.07.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ 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 (чл. 

100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

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

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД притежава технически възможности и 

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

както и за упражняване на правата и задълженията 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“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД посочва, че ще осъществява дейността на базата 

на хоризонтална структура, доказала своята ефективност в управлението на компании с по-

голяма численост и обороти. По този начин, според дружеството, освен ефективност в 

управлението, се постига и оптимизация на разходите за персонал, отнесени към обемите на 

предлаганите услуги. Собственикът на капитала и членовете на органа на управление на 

дружеството имат дългогодишен опит в търговията с електрическа енергия и енергийни ресурси 

в Централна и Източна Европа. Дружеството предвижда да привлече в екипа си още двама 

висококвалифицирани специалисти с опит в продажбите на услуги в сектора и в анализите и 

прогнозите на товарови графици. В средносрочен план дружеството предвижда да назначи 

допълнителен персонал, тъй като дейностите, свързани с продажбите и снабдяването, ще се 

разширяват. Планира създаване на юридическо звено и назначаване на още един анализатор. 

Заявителят е предвидил допълнителни средства за повишаване на квалификацията и за обучение 

на персонала. Представени са копия на дипломи за завършено образование и автобиография на 

изпълнителния директор. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 
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електрическа енергия“, както за упражняване на правата и задълженията на „координатор 

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

III. Икономически аспекти 
 

Относно наличие 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):  

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 

2021 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 50 000 МWh през 2017 г. до 73 205 МWh през 2021 

г.  

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

периода на бизнес плана, са: 
 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна покупна цена 
лв./MW

h 
70 74 77 81 85 

Средна продажна цена на 

едро 

лв./MW

h 
73 77 80 85 89 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 50 000 55 000 60 500 66 550 73 205 

 

Значителен ръст в приходите от продадена електроенергия е предвиден за срока на бизнес 

плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да разширява дейността си. За 2021 г. е 

предвидено нарастване на приходите с близо 44% спрямо първата година – 2017 г. Подобни са 

прогнозите за нарастването и на разхода за покупка на електроенергия. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е 

представена по-долу: 
 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Приходи  3 974  4 577 5 273 6 067 7 003 

в т.ч. от продажба на 

електроенергия 
3 650 4 216 4 869 5 624 6 496 

Разходи 3 875 4 458 5 116 5 876 6 754 

в т.ч. за покупка на 

електроенергия 
3 500 4 043 4 669 5 393 6 229 

Счетоводна печалба 99 119 157 200 249 

Финансов резултат 90 108 142 181 225 
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Към бизнес плана „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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 банкова референция с изх. № 195-162 от 13.07.2017 г. от 

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, според която „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е 

клиент на банката с открита специална разплащателна сметка съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата, 

наличността по която към 12.07.2017 г. е 152 334 лв., както и че банката при поискване от КЕВР 

ще предоставя информация за оборотите и салдата по тази сметка. 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 бъдат спазени заложените 

в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД 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  

 

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.  

 

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, 

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД е представило проект на Договор за участие в 

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

група, които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към проектите на договори 

са приложени общи принципи 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. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва П. Младеновски. По административното производство е създадена работна 

група, която е направила анализ на преписката от правна, техническа и икономическа страна. 

Работната група е стигнала до изводите, че дружеството притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и 

за упражняване на правата и задълженията на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. Дружеството разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на лицензионната дейност. Ако бъдат спазени 

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

Трейдинг България“ ЕАД 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“. 
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Предвид това и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, работната група предлага на 

Комисията да приеме доклада на работната група относно подаденото от „МЕТ Енерджи 

Трейдинг България“ ЕАД заявление 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“. Да насрочи открито 

заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ. Да покани за участие в откритото заседание лицата, 

представляващи дружеството. Датата и часът на откритото заседание да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания. Като насрочи дата за провеждане на 

открито заседание на 25.09.2016 г. от 13:30 ч., подложи на гласуване проекта на 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 Закона за енергетиката, Комисията 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 24.07.2017 г. на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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“; 

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

доклада по т.1 на на 25.09.2016 г. от 13:30 ч.; 

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

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, 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 първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на 

Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и 

Евгения Харитонова.  

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 31.07.2017 г. 

на „Булвикс“ АД 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 (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 31.07.2017 г. на 

„Булвикс“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 
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„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).  

Със Заповед № З-Е-128 от 07.08.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна 

група за проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване 

на съответствието на искането с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.  

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. № 20170330143827 от 

30.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията (АВ), и от служебно извършената справка 

на интернет страницата на Търговския регистър към АВ правно-организационната форма на 

„Булвикс“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с ЕИК 201606007, 

със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ № 100. 

„Булвикс“ АД има следния предмет на дейност: Инвестиционна дейност, закупуване и 

продажба на акции и дялове на търговски дружества, покупка и продажба на търговски 

дружества, покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в 

първоначален или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки от собствено производство, 

включително и такива от машиностроителната и металообработващата промишленост; търговско 

представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и 

чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационно-програмни услуги; издателска 

дейност; агентство; ремонт на машини и съоръжения от тежката и леката промишленост, 

включително и текуща поддръжка, монтаж и демонтаж; разкриване и експлоатация на заведения 

с развлекателни и електронни игри; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. 

„Булвикс“ АД се управлява от съвет на директорите с членове Петър Петков Петров, 

Петко Петров Милчев и Виктор Петров Петров. Представител на дружеството е Петър Петков 

Петров.  

Размерът на капитала на дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и е 

изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 бр. поименни акции, всяка с 

номинал 1000 лв. 

Предвид горното, „Булвикс“ АД е лице, регистрирано по Търговския закон, следователно 

отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

 „Булвикс“ АД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност лице с 

идентификационен № BG 201606007, видно от представеното удостоверение за регистрация от 

05.07.2011 г., издадено от Национална агенция за приходите. 

Въз основа на представените декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и 

б. „д“ от НЛДЕ от членовете на съвета на директорите 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 
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издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. 

Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на 

„Булвикс“ АД 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 

„координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект. 

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

срок на лицензията е обоснован с оглед плана на дружеството за дългосрочно развитие на 

енергийния пазар и възможността същото пълноценно да участва в продължаващия динамичен 

процес на развитие на либерализирания пазар в страната, както и за качествена реализация на 

натрупаната експертиза и инженерен потенциал. „Булвикс“ АД счита, че времевият ресурс на 

активите, с които ще се осъществява дейността по лицензията, и финансовото състояние на 

компанията отговарят на заявения срок. Дружеството посочва, че ще извършва сделки както на 

вътрешния, така и на външния пазар, като предвид непрекъснато развиващата се нормативна 

уредба изтъква необходимостта от достатъчен срок за реакция, който съответства на заявения от 

дружеството. 

 

ІІ. 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 с права и задължения на 

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

група“, „Булвикс“ АД ще използва офис, разположен в административно-търговска сграда, 

находяща се в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 14. Офисът е нает с договор за наем от 01.06.2013 г., 

сключен със „ЗАК“ ООД, който е приложен към заявлението.  

Дружеството декларира, че в наетия офис разполага със стационарен телефонен апарат, 

факс, интернет 100 mbs, а всеки един от служителите на дружеството разполага с мобилен 

апарат. „Булвикс“ АД уверява, че разполага със следното техническо оборудване: 

 2 бр. компютри с параметри: AMD CPU Kaveri A6-Series X2 7400K (3.5/3.9 GHz, 1MW, 

65W, FM2+); 

 Операционна система: Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit; 

 Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone; 

 2 бр. монитори Acer G227HHQLAbid, UM.WG7EE.A06, IPS LED, 21,5; 

 1 бр. лаптоп Inspiron 5759 параметри: Intel Core i5-6200U 2.30 GHz, 3MB cache, 

Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit, Microsoft Office Home and Business 2016 EuroZone; 

 Софтуер за антивирусна защита: Kaspersky Internet Security 2016; 

 Външен диск – Back up plus 4 TB; 

 Принтер и скенер – Samsung Xpress C480 FN; 

 Сървър за електронна поща – заявителят ще използва услугите на професионален 

хостинг Host.bg. 

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 
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търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).  

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-1176 от 04.04.2017 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Булвикс“ 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 (чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, 

определени в ПТЕЕ. 

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

„Булвикс“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване 

на правата и задълженията 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“, включваща права и задължения на „координатор на 

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Булвикс“ АД. 

Структурата е представена в два варианта – съществуваща и бъдеща, тъй като дружеството 

тепърва започва да развива дейността „търговия с електрическа енергия“. Към момента на 

подаване на заявлението в него работят изпълнителният директор, технически секретар, 

технически сътрудник и търговски агент.  

По отношение на служителите е приложена справка от НАП за действащите  трудови 

договори към 18.05.2017 г.  

Представен е договор за управление на дружеството, както и копия от дипломи за 

завършено образование на управителите на дружеството и назначените служители. 

Като ново дружество на пазара с електрическа енергия, „Булвикс“ АД ще разчита в 

бъдещата си дейност на дружества с опит и изградени за целта структури. Изпълнителният 

директор и мажоритарен акционер е и изпълнителен директор на „ТМ-Технолоджи“ АД, което 

притежава лицензия за търговия с електрическа енергия от 2014 г. „Булвикс“ АД е дружество 

майка на „ТМ-Технолоджи“ АД и като такова смята да ползва опита и създадените структури за 

търговия с електрическа енергия. 

Съгласно бъдещата организационна структура на дружеството се предвижда назначаване 

на лица за следните позиции и съответни функции: 

 Търговски директор – ще управлява дейността, свързана с вътрешните и с външните 

контрагенти; 

 Секретар – ще подпомага търговския директор; 

 Анализатор вътрешен пазар – ще подпомага търговския директор, ще отговаря за 

контрагентите в България – производители, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, НЕК 

ЕАД, други търговци в България и клиентите в страната; 

 Анализатор външен пазар – ще отговаря за външнотърговските сделки, осигуряване на 

трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба от съседни 

борси на електрическа енергия и др.; 

Специалист графици – ще обобщава, подготвя и контролира товаровите графици, в случай 

на необходимост ще контролира и коригира евентуални небаланси, ще осъществява техническа 

координация между доставчици, търговци и контрагенти. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Булвикс“ АД разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 
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енергия“, както за упражняване на правата и задълженията на „координатор на 

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

III. 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).  

„Булвикс“ АД е представило бизнес план за периода 2017 г. – 2021 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 5GWh през 2017 г. до 120 GWh през 2021 г. Също 

така се предвижда нарастване на покупните и продажните цени на електрическата енергия в 

средносрочен план, поради повишаващите се разходи за производство. 

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

периода на бизнес плана, са: 

 

Показател Мярка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средна покупна цена 
лева/ 

MWh 
64 69 73 75 77 

Средна продажна цена  
лева/ 

MWh 
70 75 80 83 85 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 5 000 66 000 80 000 100 000 120 000 

Ръст спрямо предходната 

година (общо кол.) 
% 0 1220 21,21 25 20 

Цена на балансираща 

енергия  

лева/ 

MWh 
145 140 135 130 128 

 

Значителен ръст в приходите от продадена електрическа енергия е предвиден за срока на 

бизнес плана, дължащ се на факта, че дружеството очаква да започне дейност в края на 2017 г. и 

да разширява дейността си. За 2021 г. е предвидено повече от двойно нарастване на приходите 

спрямо цялата първа година – 2018 г. Подобни са прогнозите за нарастването и на разходите за 

покупка на електрическа енергия. 

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2017 г. – 2021 г. е 

представена по-долу. 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Приходи общо 373,45 5 376 6 899 8 883 10 863 

Приходи от продажба на 

електроенергия 
350 4 950 6 400 8 300 10 200 

Други приходи 23,45 426 499 583 663 

Разходи общо 359,45 4 927 6 274 7 944 9 721 

Разходи за покупка на 320 4 554 5 840 7 500 9 240 
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електроенергия 

Счетоводна печалба 14 449 625 939 1142 

ДА 1 1 29 30 31 

СК 17 396 550 819 980 

СК/ДА 17 396 18,97 27,3 31,61 

КА 25 443 587 884 1 062 

КП 8 48 66 95 113 

КА/КП 3,13 9,23 8,89 9,31 9,4 

 

„Булвикс“ АД предвижда увеличение на краткотрайните активи и краткотрайните пасиви 

през периода на бизнес плана. По отношение на капиталовата структура дружеството не 

прогнозира промяна. 

Към бизнес плана „Булвикс“ АД 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. № 169 от 05.05.2017 г. от „Сосиете 

Женерал Експресбанк“ АД, клон Русе, според което „Булвикс“ АД е клиент на банката с открита 

специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 04.05.2017 г. е 170 090 лв., както и 

че банката при поискване от КЕВР ще предоставя информация за оборотите и салдата по тази 

сметка. 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. 

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

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

„Булвикс“ АД 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  

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 тези правила 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.   

 

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, 

„Булвикс“ АД е представило проект на Договор за участие в стандартна балансираща група и 

проект на Договор за участие в комбинирана балансираща група, които са със съдържание, 

предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Проектите на договори съдържат методика и принципи 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. 



13 

 

 Изказвания по т.2: 

Докладва П. Младеновски. По административното производство е създадена работна 

група, която е извършила анализ на преписката от правна, техническа и икономическа страна. В 

резултат на анализа на съдържащите се документи работната група е стигнала до изводите, че 

дружеството притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и за упражняване на правата и задълженията 

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

балансираща група“. Дружеството разполага с човешки ресурси и организационна структура за 

осъществяване на лицензионната дейност. Ако бъдат спазени заложените в бизнес плана 

параметри и представените в пазарния анализ данни, „Булвикс“ АД ще притежава финансови 

възможности за извършване на дейността, за която кандидатства за лицензия. 

Предвид това 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, работната група предлага на Комисията да приеме доклада на работната 

група относно подаденото от „Булвикс“ АД заявление 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“. Да насрочи 

открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ. Да покани за участие в откритото заседание 

лицата, представляващи дружеството. Датата и часът на откритото заседание да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет.  

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания. Като насрочи дата за провеждане на 

открито заседание на 25.09.2016 г. от 13:30 ч., подложи на гласуване проекта на 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 Закона за енергетиката, Комисията 

 

РЕШИ: 

 
1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 31.07.2017 г. на „Булвикс“ АД 

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“; 

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

доклада по т.1 на на 25.09.2016 г. от 13:30 ч.; 

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

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 втрора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на 

Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и 

Евгения Харитонова.  

 

Решението е взето с шест гласа „за”, от които четири гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
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По т.3. Комисията разгледа доклад относно Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана 

бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

 

 Изказвания по т.3: 

Докладва Ю. Митев. В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката Председателят 

на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от 

Комисията. 

Съгласно разпоредбите от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация, 

отдел „Финансово-стопанска дейност“ на дирекция „Обща администрация“ разработва 

тригодишната бюджетна прогноза и бюджета за съответната година и изготвя анализи и справки 

по изпълнението на бюджета. Предвид гореизложеното работната група представя 

проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. и 2020 г. При 

разработването на проекта на бюджета и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. и 2020 г. 

работната група е отразила увеличение на разходите за персонал, както следва: за 2018 г. – с 509 

хил. лв., за 2019 г. – с 941,6 хил. лв. и 2020 г. – с 1 432,1 хил. лв. спрямо предложения разходен 

таван по РМС 281/2017 г. Предложеното увеличение на разходите за персонал е обосновано от 

занижената част на разходите по бюджета за 2017 г. в сравнение с предложения от КЕВР 

проектобюджет и представлява сумата за увеличение на възнагражденията на служителите от 

администрацията с 15% през 2018 г. и с по 10% за следващите 2019 г. и 2020 г. Това са основните 

увеличения, които се искат по параметрите на бюджета спрямо параграфа Персонал с оглед 

нормалното осигуряване на дейността на КЕВР и осигуряване на достойно заплащане на 

служителите от администрацията. Това увеличение ще компенсира изоставането на 

възнагражденията, получавани в КЕВР, спрямо тези на наетите лица в икономическа дейност 

“Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. 

Във връзка с гореизложеното в проектобюджета за 2018 г. и актуализираната бюджетна 

прогноза за 2019 г. и 2020 г. са посочени необходимите средства на разходите за персонал по 

години за 166 щатни бройки. Общо за 2018 г. е 4 887 100 лв., за 2019 г. – общо 5 328 600 лв., за 

2020 г. –  общо 5 828 000 лв. 

Спрямо останалите разходи за издръжка работната група не предлага увеличение, тъй като 

практиката досега показва, че с отпуснатото до момента Комисията успява да осъществява 

дейността си. Остават средства за ремонти, за извършване на капиталови разходи, за поемане на 

всички разходи по издръжката. От тази гледна точка е наблегнато на увеличение на разходите за 

персонал, с оглед увеличаване основно на възнагражденията на администрацията. 

Приходите, които се предвиждат за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., отново във връзка с 

наложената практика по събираемостта, са заложени приходи в размер на 12 млн. лв. Това 

съответства на трайната тенденция за събираемост на приходи в агенцията, което от години 

наред се събира във връзка със събираните такси.  

Относно сградата на КЕВР, в доклада отново е изразена необходимост от предоставяне на 

нов сграден фонд. Настоящата сграда на бул. „Дондуков“ 8-10 няма необходимия капацитет за 

нормално функциониране на пълната щатна численост на Комисията, в съответствие с 

Правилника за дейността на КЕВР. В тази връзка през 2016 г. са проведени разговори с 

Министерство на отбраната за нуждите на КЕВР да бъде предоставена сградата на 

„Интендантско обслужване“ ЕАД. Било е постигнато съгласие с ръководството на Министерство 

на отбраната. Към момента няма резултат от предприетите действия. При евентуални постъпки и 

резултат относно предоставяне на сграда, ще са необходими средства, но те ще бъдат отпуснати 

целево, ще бъдат направени с отделно искане и ще последват акта, с който бъде отпусната 

евентуално сграда за Комисията. Поради тази причина не са предвидени средства в 

проектобюджета за ремонт на сградата. Това ще зависи от евентуалното предоставяне за 

ползване на сграда на Комисията. 
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Работната група предлага на Комисията да приеме Проектобюджет за 2018 г. и 

актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

И. Н. Иванов отбеляза, че преди това Комисията трябва да приеме настоящия доклад. Като 

втора точка от решението е формулираното от Ю. Митев предложение за решение. 

И. Н. Иванов отправи забележка към Е. Сматракалева и А. Димитрова. Когато се 

разискват въпроси, по които са докладчици, трябва да са пред залата още в началото на 

заседанието. Не е редно шест члена на КЕВР да чакат и те да дойдат със закъснение при 

докладване на една важна точка, каквато е бюджетът.  

И. Н. Иванов даде думата за допълнения, въпроси и изказвания.  

Е. Харитонова попита средствата, които се предвиждат за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. за ФРЗ, 

за колко души са. 

Е. Сматракалева отговори, че са за 166 души минус 9, за 157. 

Е. Харитонова каза, че са за 166, както е по Правилника. 

Е. Сматракалева потвърди и допълни, че е без членовете на Комисията. 

Ю. Митев допълни, че изрично в доклада е записано, че става въпрос по години за 166 

щатни бройки. 

Е. Харитонова каза, че е пропуснала тази информация. 

И. Н. Иванов установи, че няма други въпроси и изказвания, и подложи на гласуване 

проекта на решение, изчетен от Ю. Митев. Председателят подчерта, че в рамките на деня трябва 

да бъде уведомено Министерството на финансите, от което днес има допълнително писмо, 

предоставено от г-жа Тоткова на работната група. Ще бъде предвидено и посещение до 

министъра на финансите. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза 

за 2019 и 2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

2. Приема Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. и 2020 

г. на Комисията за енергийно и водно регулиране както следва: 

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2019 

И 2020 Г. НА ПРБ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ) 
 

на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
(наименование на бюджетната организация) 

 

I. МИСИЯ: ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ПО РЕГУЛИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ЧРЕЗ СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 

ПРИНЦИПИ ЗА РАВНОСОСТАВЕНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА С ЦЕЛ БАЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РЕГУЛИРАНИТЕ СУБЕКТИ 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЦЕЛ 

СЪЗДАВАНЕ НА ТАКЪВ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, КОЙТО ДА Е В СЪОТВЕСТВИЕ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРЕПОРЪКИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, СВЕТОВНАТА БАНКА И СМЕТНАТА ПАЛАТА 
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III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ) 
 

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА :  ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Визия за развитието на политиката: Подобряване на регулаторната рамка чрез усъвършенстване на 

съществуващите регулаторни подходи и принципи въз основа на международния опит и добрите европейски 

практики; насърчаване на доверието в енергийния пазар чрез спазване на основните принципи за равнопоставеност, 

прозрачност и справедливост за постигане на последователна и предвидима регулаторна политика; минимизиране на 

регулаторната тежест; съкращаване на времето при вземането на решения; подобряване на ефективността на 

административните процеси; ефективен контрол по изпълнение на условията на издадените лицензии на 

дружествата в подсектори „електроенергетика“, „топлоенергетика“ и „природен газ“; ефективен контрол по 

изпълнение на одобрените бизнес планове на В и К операторите и по прилагането на утвърдените цени на 

предоставяните В и К услуги на потребителите; предприемане на мерки за съществено подобряване на работата на 

регулираните дружества с потребителите и разрешаване на спорове; активно сътрудничество с други регулатори и 

участие в процеса на формиране на добри регулаторни практики. 
 

Народното събрание прие изменения и допълнения на Закона за енергетиката (ЗЕ) на свое заседание на 26.02.2015 г., 

публикувани в ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.  Част от промените засягат пряко енергийния 

регулатор. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бе преименувана на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията). Изменена бе и разпоредбата на чл.11, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която назначаването и 

освобождаването на председателя и членовете на Комисията не е в правомощията на Министерския съвет, а в 

правомощията на Народното събраниe. Бе увеличен и техният брой - от 7 на 9 членове, в т.ч. председател и осем 

членове. Редакцията на чл. 12, ал. 5 от ЗЕ не бе променена и начинът на определяне на възнагражденията на 

председателя и членовете на КЕВР остана същият. Проектобюджетът за 2018 г. и актуализираната бюджетна 

прогноза за 2019 г. и за 2020 г. е разработена за 166 човека, в това число председател и 8 членове на Комисията.  

 

При разработване на проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. и за 2020 г. сме  

посочили увеличение на разходите за персонал, както следва: за 2018 г. – с 509 хил. лв., за 2019 г. – с 941,6 хил. лв. и 

2020 г. – с 1 432,1 хил.лв. спрямо предложения разходен таван по РМС 281/2017 г. Предложеното увеличение на 

разходите за персонал е обосновано от занижената част на разходите по бюджета за 2017 г. в сравнение с 

предложения от КЕВР проектобюджет и представлява сумата за увеличение на възнагражденията на служителите от 

администрацията с 15% през 2018 г. и с по 10% за следващите 2019 г. и 2020 г. Това увеличение ще компенсира 

изоставането на възнагражденията, получавани в КЕВР, спрямо тези на наетите лица в икономическа дейност 

“Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и ще способства за 

задържане на експертите в администрацията на КЕВР. Укрепването на контролните правомощия на КЕВР, което се 

изразява в увеличаване количеството и качеството на извършваните проверки и одити на лицензираните и 

регулирани дружества (топлофикационни, електроенергийни и природен газ) и ВиК оператори, изисква повишаване 

на квалификацията на експертите в администрацията към Комисията, което трябва да бъде обезпечено от по-висок 

бюджет. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране отново настойчиво подчертава необходимост от предоставяне нов 

сграден фонд. Настоящата сграда на бул. „Дондуков“ 8-10 няма необходимия капацитет за нормално функциониране 

на пълната щатна численост на Комисията в съответствие с Правилника за дейността на КЕВР и нейната 

администрация. В тази връзка през 2016 г. бяха проведени разговори с Министерство на отбраната за нуждите на 

КЕВР да бъде предоставена сградата на „Интендантско обслужване“ ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Владайска“ 

№ 48А. Постигнато бе съгласие с ръководството на МО, което бе подкрепено и от МФ. След предоставяне на сграда 

ще са необходими средства за привеждането й в експлоатация. 

 

Стратегическа и оперативни цели:  
Целта на създаването на Комисията е да осъществява ефективно държавно регулиране в енергийния и 

ВиК сектори. Същевременно с това КЕВР развива активна дейност по подобряване на регулаторните 

практики, използваните наредби, методики, указания, рамки и ценови модели, с цел оптимизиране на 

цялостния процес при лицензиране, ценово регулиране и осъществяване на ефективен контрол в двата 

сектора. Комисията осъществява контрол и постоянен мониторинг върху дейността на дружествата в 

енергетиката и ВиК сектора. Въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните 

дружествата; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; ефективно работещ 

енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик, равнопоставен 

достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция.  
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Възложените на КЕВР регулаторни функции в енергийния и водния сектори отразяват силната роля, 

предвидена за националните регулаторни органи в рамките на Третия енергиен пакет. За да се защити 

независимостта на националния регулаторен орган, според изискванията на европейското 

законодателство, трябва да се гарантира, че той може да взема независими решения, да разполага със 

собствен годишен бюджет, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с 

достатъчно човешки ресурси за изпълнение на задълженията си. В тази връзка са и измененията на Закона 

за енергетиката (обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), съгласно които членовете на КЕВР се избират от 

Народното събрание.  

Укрепването на контролните правомощия на КЕВР, чрез  увеличаване на извършваните проверки и одити 

на лицензирани енергийни дружества и ВиК оператори, е свързано с повишаване на квалификацията на 

експертите в администрацията и следва да бъде обезпечено от по-висок бюджет. 

 
Полза/ефект за обществото въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните 

дружествата и В и К  операторите; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; 

ефективно работещ енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик; 

равнопоставен достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция. Чрез ефективна защита правата на 

потребителите да намаляват жалбите в двата сектора.  

 

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката: с цел изпълнение на 

своите регулаторни функции КЕВР поддържа отношения с държавни институции и неправителствени организации 

(Парламентарни комисии към НС, МЕ, МРР, МФ, КЗК, КЗП, Браншовата камара на енергетиците, синдикални 

организации и други). 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 2018 

г. 

Прогноза 2019 

г. 

Прогноза 2020 

г. 

1. ПРИХОДИ  лв.  12 000 000  12 000 000  12 000 000 

2 РАЗХОДИ  лв.   6 165 200   6 606 700    7 106 100 

Политика: Държавно регулиране в 

енергетиката и В и К сектора  

 лв.   6 165 200   6 606 700    7 106 100 

№ ....................................  лв.    

Информация за наличността и качеството на данните 

* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област 

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. 

Описание на приходите  

ПРИХОДИ  
(в хил. лв.) 

Проект 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

        

Общо приходи: 0.0 0.0 0.0 

        

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи  12 000  12 000  12 000 

Приходи и доходи от собственост  9 9  9  

Приходи от държавни такси  11 891 11 891 11891  

Глоби, санкции и наказателни лихви  100 100  100  

Други       
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Описание на разходите  

 

Код* 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Проект за 2018 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 
ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 6 165,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 

Област на политика   

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА 

6 165,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Бюджетна програма  

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ 
6 165,2 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Област на политика ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Бюджетна програма 

"Администрация" 
0 0 0 0     0     

 
*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.  



19 

 

 

Код* 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2019 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 6 606,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 

Област на политика   

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА 

6 606,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Бюджетна програма  
ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ 

6 606,7 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Област на политика ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 
*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.  
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Код* 
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2020 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети и 

сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 
ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

Общо 
администрирани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 7 106,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 

Област на политика   

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ В 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА 

7 106,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Бюджетна програма  

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ 
7 106,1 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Област на политика ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 

 

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.  



   

 

 

Описание на източниците на финансиране 

    

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) 
Проект 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

        

Общо разходи:  6 165,2  6 606,7  7 106,1 

Общо разчетено финансиране:       

   По бюджета на ПРБ    

 Собствени приходи    

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:       

 Централен бюджет, в т.ч.:    

     Държавни инвестиционни заеми    

 Сметки за средства от ЕС    

 Други международни програми и договори, за които се прилага 

режимът на сметките за средства от Европейския съюз 

   

 Други програми и средства от други донори    

 Други бюджетни организации, включени в консолидираната 

фискална програма 

   

 Други    

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И 

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 

XXXX.XX.XX БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ” 

(класификационен код и наименование на бюджетната програма) 

 

Цели на бюджетната програма: Постигане на балансираност на интересите чрез ефективна регулаторна 

дейност, икономическа обоснованост при ценообразуването и контролни функции в двата сектора. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  Целева стойност 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма „ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ” 

 (класификационен код и наименование на бюджетната програма) 
        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2018 г. 

Прогноза 

2019г. 

Прогноза 

2020 г. 

1. Общо приходи: лв.  12 000 000 12 000 000 12 000 000 

2. Общо разходи: лв.    6 165 200   6 606 700   7 106 100 

Политика: Държавно регулиране в енергетиката и В и К сектора  лв.    6 165 200   6 606 700   7 106 100 

Програма: Държавно регулиране лв.    6 165 200   6 606 700   7 106 100 

№ ....................................         

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата: 

Изменение на нормативната база и прилагането й в текущата работа на Комисията; 

междуинституционалната работа с министерства, комисии, организации и т.н.; Решения на Европейската 

комисия и други.  

Информация за наличността и качеството на данните 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи): 

КЕВР издава лицензии за дейности в енергетиката; одобрява бизнес планове на енергийните дружества и В 

и К операторите и утвърждава цени за извършваните от тях дейности и предоставените услуги; осъществява 

текущ извънреден и последващ контрол, както и регулаторни одити на дейността на лицензираните и 

регулирани енергийни дружества и В и К оператори; работа с потребители, жалби и други. 

 

Организационни структури, участващи в програмата: Председателят и членовете на КЕВР и нейната 

администрация. 
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Отговорност за изпълнението на програмата: КЕВР се стреми да осигурява максимална прозрачност и 

условия за участие на браншовите и неправителствени организации при подготовката и вземането на своите 

решения; всички решения на Комисията могат да бъдат обжалвани пред ВАС; изготвя годишен отчет за 

своята дейност. 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата   (в хил. 

лв.) 

№ 
XXXX.XX.XX Бюджетна програма „ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ”  

(класификационен код и наименование на бюджетната програма) 

 

Проект 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Разлика 

к.3-к.2 

Прогноза 

2020 г. 

Разлика 

к.5-к.3 

  1 2 3 4 5 6 

І. Общо ведомствени разходи: 6165.2 6 606.7 441.5 7 106.1 499.4 

     Персонал 4887.1 5328.6 441.5 5828.0 499.4 

     Издръжка 1003.1 1003.1 0.0 1003.1 0.0 

     Капиталови разходи 285.0 285.0 0.0 285.0 0.0 

              

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 6 165.2 6 606.7 441.5 7 106.1 499.4 

     Персонал 4 887.1 5 328.6 441.5 7 106.1 499.4 

     Издръжка 1 003.1 1 003.1 0.0 1 003.1 0.0 

     Капиталови разходи 285.0 285.0 0.0 285.0 0.0 

              

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Издръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Капиталови разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  От тях за: *            

 1.....................................     0.0   0.0 

 2....................................     0.0   0.0 

 3....................................     0.0   0.0 

              

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

              

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

              

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

              

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 165.2 6 606.7 0.0 7 106.1 0.0 

              

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 9 165.2 6 606.7 0.0 7 106.1 0.0 

              

  Численост на щатния персонал 166              166            0.0 166 0.0 

  Численост на извънщатния персонал 6 6            0.0               6 0.0 

*  Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 

бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

**   Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите 
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В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги 

Златев и Евгения Харитонова.  

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 
 
 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

По т.1 както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 24.07.2017 г. на „МЕТ 

Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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“; 

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

доклада по т.1 на на 25.09.2016 г. от 13:30 ч.; 

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

„МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, 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 относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 31.07.2017 г. на 

„Булвикс“ АД 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“; 

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

доклада по т.1 на на 25.09.2016 г. от 13:30 ч.; 

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

„Булвикс“ 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 доклад относно Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна 

прогноза за 2019 и 2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

2. Приема Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. 

и 2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 
 
 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-581 от 08.09.2017 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-30 от 

24.07.2017 г. на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 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“. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-582 от 08.09.2017 г. - Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-32 от 

31.07.2017 г. на „Булвикс“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 
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електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

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

3. Доклад с вх. № О-Дк-421 от 08.09.2017 г. - проектобюджет за 2018 г. и 

актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

 ................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

.................................................    

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


